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Τό παρόν τεῦχος εἶναι ἀφιερωμένο στούς 
διωγμούς κατά τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Χριστιανι-
σμός, ὁ θεμελιωτής τῆς πανανθρώπινης ἀγάπης, 
δεχόταν καί δέχεται ἀλλεπάλληλα τά χτυπή-
ματα ἀπό τούς διῶκτες του. Διώχθηκε, ἀρχικά, 
ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό καί ἀπό τούς Ρωμαίους, 
ἀκολούθησε ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας, 
καί ἔπειτα, κατά τό πρῶτο κυρίως μισό τοῦ 20οῦ 
αἰώνα, στή Σοβιετική Ἕνωση ἀναδείχθηκαν 
ἑκατόμβες ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων. 
Ἀσφαλῶς οἱ διωγμοί τῶν Χριστιανῶν συνεχί-
ζονται μέχρι τίς μέρες μας, μέ τούς ἀκραίους 
φανατικούς ὀπαδούς διαφόρων θρησκειῶν νά 
καταδιώκουν καί νά ἐκτελοῦν Χριστιανούς.

Οἱ διωγμοί σαφῶς δέν ἀφοροῦν μονά-
χα τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Διωγμούς 
ὑφίστανται καί χριστιανοί ἄλλων δογμάτων καί 
ὁμολογιῶν. Ἐπί παραδείγματι στήν Αἴγυπτο οἱ 
Κόπτες συχνά διώκονται. Δολοφονίες καί κα-
ταστροφές τῶν ναῶν τους, εἶναι γεγονότα πού 
συνέβησαν στό πρόσφατο παρελθόν. Ἐπίσης 
διωγμούς ὑφίστανται οἱ Σύρο-Ἰακωβίτες καί 
οἱ Ἀρμένιοι στή Συρία. Οἱ κληρικοί καθώς καί 
οἱ πιστοί αὐτῶν τῶν ὁμολογιῶν συχνά διώκο-
νται καί μάλιστα δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού 
μαρτυροῦν γιά τήν πίστη τους, ἐνῶ οἱ ναοί 
καί τά ἐκκλησιαστικά τους μνημεῖα λυσσαλέα 
λεηλατοῦνται καί καταστρέφονται ἀπό τούς 
βέβηλους διῶκτες τους. 

Τό τεῦχος αὐτό χωρίζεται σέ πέντε 
μέρη. Τό πρῶτο μέρος φέρει ὡς τίτλο: «Γε-
νικά περί διωγμῶν» καί ἀρχίζει μέ τό κεί-
μενο τοῦ κ. Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου 
μέ θέμα: «Διωγμοί. Τέρμα ἀέναης πηγῆς 
συνέπειας καί συνέχειας», πού διαπραγματεύ-
εται τό θέμα τοῦ κατατρεγμοῦ τῶν Ἰουδαίων 
κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τίς ἀπηνεῖς διώ-
ξεις τῶν Χριστιανῶν. Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ 
Ἰουδαϊσμός, τό εἰδωλολατρικό ἱερατεῖο, ὁ 
φιλοσοφικός κόσμος καί ἡ πανίσχυρη κοσμι-

κή ἐξουσία στάθηκαν ἐχθρικά ἀπέναντι στόν 
Χριστιανισμό. Ἔτσι, σωστά θά συμπέραινε κα-
νείς ὅτι ἡ ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ὑπῆρξε ταυ-
τόχρονα ἡ πατρίδα ἀλλά καί ὁ διώκτης τοῦ 
Χριστιανισμοῦ.

 Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τοῦ κ. Νίκου Νικο-
λαΐδη: «Τό μαρτύριον τοῦ αἵματος καί τό μαρ-
τύριον τῆς συνειδήσεως», πού ἀναφέρεται στήν 
ἑκούσια πορεία τοῦ Ἐπισκόπου τῆς  Ἀντιοχείας 
Ἰγνατίου πρός τό μαρτύριο. Ἡ μαρτυρική 
του πορεία ἀσφαλῶς καί ἐπρόκειτο γιά ἔργο 
πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, οὕτως ὥστε ὁ  Ἰγνάτιος 
νά ἀποτελέσει ἀργότερα τή γέφυρα τῆς 
ἀποστολικῆς καί μεταποστολικῆς περιόδου.  
Ὁ ἴδιος μάλιστα θεώρησε τό ἐπικείμενο μαρτύ-
ριό του ὡς τιμητική ἀπό Θεοῦ καταξίωση, γι΄ 
αὐτό καί προέτρεψε τούς ὑπερασπιστές του νά 
μήν πενθήσουν καί οὔτε νά μεριμνήσουν γιά 
τό πῶς θά τόν ἀπάλλασσαν ἀπ΄ αὐτό, ἀλλά 
τουναντίον νά πανηγύριζαν γιά τό γεγονός. 
Ὡς ἐκ τούτου, μέσῳ τοῦ μάρτυρα  Ἰγνατίου, 
κατανοοῦμε ὅτι τό ἕνα εἶδος τοῦ μαρτυρίου, 
μέ τήν ἔννοια «τοῦ αἵματος» καί τό ἄλλο μέ τήν 
ἔννοια «τῆς συνειδήσεως» συνυπάρχουν καί 
ταυτίζονται, γιατί ἔχουν ὡς κοινό παρονομαστή 
«τό μαρτύριον», ἐφόσον στήν οὐσία πρόκειται 
γιά δύο ὄψεις ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ νομίσματος.

Τό δεύτερο μέρος ἀφορᾶ στούς νεό-
τερους καί σύγχρονους διωγμούς καί 
περιλαμβάνει δύο κείμενα. Στό ἄρθρο 
μέ τίτλο «Νεομάρτυρες» τῆς κ. Ἀφρο-
δίτης Κουτρουμπέλη, γίνεται μία ἐκτε-
νής ἀναφορά γύρω ἀπό τό μεγάλο ζή- 
τημα τῶν Νεομαρτύρων. Ἀπό τό 1453 
καί ἑξῆς, ἐπικράτησε ἡ συνήθεια νά ἀπο- 
καλοῦνται νεομάρτυρες ὅσοι θανατώθηκαν ἀπό 
τούς Τούρκους, ἐπειδή δέν δέχθηκαν μέ κανέ-
να τρόπο νά προδώσουν τήν πίστη τους στόν 
Χριστό. Στήν κατάλληλη προετοιμασία τους 
μεγάλη ἦταν ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας 
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μέσῳ τῶν πνευματικῶν πατέρων καί τῶν 
μοναστηριῶν. Μάλιστα στό μαρτυρικό μας νησί 
μποροῦμε νά κατατάξουμε στούς νεομάρτυρες 
καί αὐτούς πού γεύτηκαν μαρτυρικό θάνατο 
κατά τήν περίοδο τῆς ἀγγλοκρατίας καί τῆς 
τουρκικῆς εἰσβολῆς. 

Ἔπειτα ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς  
κ. Anna Koulouris «Christian Persecution in 
the Middle East: the Case of the Patriarchate of 
Jerusalem», μέσῳ τοῦ ὁποίου ὑπογραμμίζεται 
ὅτι ἡ μητέρα τῶν ἐκκλησιῶν, ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἱερουσαλήμ, κάνοντας πράξη τόν Λόγο τοῦ 
Κυρίου, γίνεται ὁ πρεσβευτής τῆς ἀγάπης, τῆς 
εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εὐημερίας τῶν 
ἀνθρώπων. Μέ γνώμονα ἄλλωστε τόν Λόγο τοῦ 
Κυρίου κατάφερε νά ἐπιζήσει γιά τόσους αἰῶνες 
τόσο τό Πατριαρχεῖο ὅσο καί ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, στό τόσο ἐχθρικό περιβάλλον, κα-
θώς συνειδητά ἀποφεύγει τόν συσχετισμό της 
μέ ὁποιοδήποτε πολιτικό κίνημα.

Τό τρίτο μέρος μέ τίτλο «Σύγχρονοι Μάρ-
τυρες», περιλαμβάνει πέντε κείμενα. Τό 
πρῶτο εἶναι τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολί-
του Μόρφου κ. Νεοφύτου μέ τίτλο: «Ὁ ἅγιος 
νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ 
Κύπριος. Ἡ ἀπαρχή τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύ-
ρων τῆς Νέας Ἐποχῆς», πού ἀναφέρεται στή 
μαρτυρική τελείωση τοῦ Κύπριου ἱερομάρτυρα 
ἁγίου Φιλουμένου. Μάλιστα μέ ὅσα βλέπουμε 
νά συμβαίνουν σήμερα σέ ὅλη τήν Ἀνατολή, 
τήν Ἀσία, τήν Ἀφρική, ἀκόμα καί στήν Εὐρώπη, 
σκεφτόμαστε πώς τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Φι-
λουμένου ἦταν κατά κάποιο τρόπο ἕνα προοί-
μιο μίας νέας μαρτυρικῆς ἐποχῆς. Ὁ 21ος αἰώνας, 
λοιπόν, συνεχίζει νά εἶναι αἰώνας μαρτυρίου 
καί ὁμολογίας γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς, ἄν 
συλλογιστεῖ κανείς ὅτι μόνο τό 2013 καταγρά-
φηκαν 1213 δολοφονίες Σύριων χριστιανῶν. Ὡς 
ἐκ τούτου σήμερα βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι 
μέ ἕναν ἄλλο διώκτη, τό φανατικό Ἰσλάμ, τοῦ 
ὁποίου οἱ ταγοί κυκλοφοροῦν χάρτες κατά-
ληψης ὅλης τῆς Εὐρώπης καί συνεχίζουν τόν 
ἱερό πόλεμο κατά τῶν «ἀπίστων» χριστιανῶν. 

Στή συνέχεια παρατίθεται τό ἄρθρο τῆς 
κ. Λαζάρως Παναγιώτου μέ τίτλο «Σύγχρο-
νοι διωγμοί: δύο συγκλονιστικά παραδείγ-

ματα». Τό ἄρθρο, μέ ἀφόρμηση τήν ἀπαγωγή 
τοῦ Ὀρθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου 
Παύλου καί τοῦ Συροϊακωβίτη Ἐπισκόπου 
Ἰωάννη καθώς καί τῆς ἀπαγωγῆς τῶν 13 
Ὀρθοδόξων γυναικῶν μοναχῶν ἀπό τό μονα-
στήρι τῆς Ἁγίας Θέκλας στή Μααλούλα τῆς 
Συρίας, ἀναφέρεται στό συντελούμενο δράμα 
τοῦ διωγμοῦ τῶν χριστιανῶν τῆς Συρίας ἀπό 
ἀκραίους ἰσλαμιστές. 

Ἕπεται ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεου, ἡ ὁποία 
ἀναφέρεται στίς ἐμπειρίες πού ἀπεκόμισε ἀπό 
τή Μέση Ἀνατολή. Ὁ Μητροπολίτης παρου-
σιάζει μερικές ἀπό τίς πρωτόγνωρες συνθῆκες 
πού ἔζησε τήν περίοδο ἐκείνη, ὅπως τήν πε-
ρίοδο τῆς δικτατορίας στή Συρία καί τοῦ 
ἐμφυλίου πολέμου στόν Λίβανο. Ὡστόσο, 
αἰσθάνεται τή γονιμότητα ἐκείνης τῆς περιό-
δου, ἀφοῦ ἀφενός ἀπέκτησε πολλές ἐμπειρίες 
καί ἀφετέρου νοσταλγεῖ τή Μέση Ἀνατολή καί 
τούς ἀνθρώπους της. Τέλος θλίβεται γιά ὅλα 
ὅσα γίνονται στήν περιοχή τώρα, τά ὁποῖα 
ἔχουν ἀντίκτυπο καί σέ ’μᾶς τούς Ρωμηούς.

Μετά ἀκολουθεῖ τό ἄρθρο «Ἕνας σύγχρονος 
μάρτυρας: ὁ ἱερομόναχος Βασίλειος Νάσαρ» 
τοῦ κ. Δημήτρη Πορφύρη. Μέσα, λοιπόν,  ἀπό 
τήν συνέντευξη πού παραχώρησε ὁ π. Παντελε-
ήμονας Ἄλ  Ἴσα στή δημοσιογράφο κα Μάιντα 
Μέλχεμ, ἀντλοῦμε πληροφορίες γιά τό χρονι-
κό τῆς ὑπόθεσης τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους τοῦ  
π. Βασίλειου Νάσαρ, πρώτου μάρτυρα κληρικοῦ 
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ἀπό ἔνοπλους 
ἀντάρτες. 

Τέλος, παρατίθεται ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαδίας τοῦ Πατρι-
αρχείου Ἀντιοχείας κ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος 
ἀνέπτυξε τό θέμα «Οἱ σύγχρονοι διωγμοί 
τῶν Χριστιανῶν». Ἀφοῦ προέβη σέ ἱστορική 
ἀναδρομή στούς διωγμούς πού ὑπέστησαν οἱ 
πρῶτοι Χριστιανοί, τόνισε ὅτι θυσιάστηκαν 
πρόθυμοι γιά τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως πού 
κληρονόμησαν ἀπό τόν Κύριο. Κατ’ ἐπέκταση 
ἐπεσήμανε πώς οἱ διωγμοί γίνονται ἐναντίον 
ὄχι μόνο τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀρχές. Ἀναφέρθηκε 
ἐπίσης στήν Ἀραβική Ἄνοιξη, ὅπου οἱ Μου-
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σουλμάνοι βασανίζουν, φυλακίζουν καί σφά-
ζουν Χριστιανούς.

Ἐν συνεχεία τοῦ παρόντος τεύχους παρου-
σιάζονται γεγονότα καί ἐκδηλώσεις πού πραγ-
ματοποιήθηκαν πρόσφατα στή Μητρόπολή μας 
καί ἀλλοῦ.

Στίς 9 Μαΐου 2014 πραγματοποιή-
θηκε μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ἡ Δ΄ Κληρι-
κολαϊκή συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου.  
Ὁ ἐν λόγῳ θεσμός ἀποτελεῖ τό ἐπίκεντρο τῶν 
ἑορτασμῶν γιά τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, 
προστάτη τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στίς 26 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε 
σέ θερμή ἀτμόσφαιρα ἡ τρίτη συνάντηση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί 
τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, στό ἡσυχαστήριο 
τοῦ Πατριάρχη  Ἱεροσολύμων στή Μικρή Γαλι-
λαία, τοῦ  Ὄρους τῶν  Ἐλαιῶν στά  Ἱεροσόλυμα.

Στίς 11  Ἰουνίου 2014 πραγματοποιήθη-
κε ἡ Πανήγυρη τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Συνοικισμοῦ Δερύνειας. Πρίν τόν Ἑσπερινό 
πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λει-
ψάνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τό ὁποῖο φυ-
λάσσεται στήν Ἱερά Μονή Κύκκου. Ὁ Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος 
ἔλαβε μέρος στό Συνοδικό συλλείτουργο στόν 
Ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στή Δασούπολη.

Στίς 13  Ἰουνίου 2014 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ 
ἱερομόναχος Χαρίτων Μαχαιριώτης, Προηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρά. Ἡ ἐξόδιος 
ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱερό ναό Παναγίας 
Ἁγίας Νάπας προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτά-
του Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, 
ὁ ὁποῖος καί ἐξεφώνησε τόν ἐπικήδειο λόγο.

Στίς 19  Ἰουλίου 2014 σέ κλίμα κατάνυξης τε-
λέστηκε ἡ χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ θεολόγου 
Παναγιώτη Παπαντωνίου ἀπό τόν Πανιερώτα-
το Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου  
κ. Βασίλειο, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Νάπας 
στήν Ἁγία Νάπα. Στήν ὁμιλία του ὁ Πανιερώ-
τατος ἀναφέρθηκε στή σπουδαιότητα καί τήν 
ἱστορικότητα τῆς χειροτονίας στήν  Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Νάπας, ἀφοῦ εἶναι ἡ πρώτη χειροτονία 
στή σύγχρονη ζωή τῆς Μονῆς. Ὁ νεοχειρο-

τονηθείς θά διακονήσει ὡς ἄγαμος κληρικός 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κωνσταντίας, ἐνῶ κατά 
τήν χειροτονία του ἔλαβε τό ὄνομα Ἐπιφάνιος.

Στίς 3 Αὐγούστου 2014 τελέστηκε ἡ 
εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ἀνδρέα 
Παπαμιχαήλ, ὁ ὁποῖος διακόνησε ὡς διά- 
κονος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας γιά 
τρία συναπτά ἔτη.

Στίς 15 Αὐγούστου 2014 ἑορτάστηκε ἡ 
Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, μέ ἱερή κατάνυξη 
καί μεγαλοπρέπεια, στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου. Ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου  
κ. Βασίλειος προχείρισε σέ Πρωθιερεῖς τούς πρε- 
σβυτέρους Ἀλέξιο Αὐσιέβιτς καί Δανιήλ Ἄγκελ, 
στό πανηγυρίζον ἐξωκλήσι τῆς Παναγιώτισσας 
στόν Πρωταρά.

Στίς 18 Αὐγούστου 2014 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ 
ὁ Οἰκονόμος Ἀνδρέας Παπασεραφείμ, πού 
ὑπηρέτησε τόν Ἱερό ναό Παναγίας Ἐλεούσης 
καί ὁλόκληρη τήν κοινότητα Λιοπετρίου.

Στίς 7 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποι-
ήθηκε ἐκδήλωση γιά τά τριαντάχρονα τοῦ 
Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν «Παναγία» 
Δερύνειας, μετά τόν Ἑσπερινό τῶν Γενεθλίων 
τῆς Παναγίας, στό προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Παναγίας στή Δερύνεια.

Τόν μήνα Ὀκτώβριο πραγματοποιήθηκαν τά 
«Δημήτρια», τά ὁποῖα ἀποτελοῦνται ἀπό διάφο-
ρες ἐκδηλώσεις πρός τιμή τοῦ ἁγίου Δημητρίου, 
τῆς ὁμώνυμης ἐνορίας τοῦ Παραλιμνίου. 

Στίς 2-9 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιή-
θηκε ἡ 3η Διεθνής  Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου 
πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κων-
σταντίας - Ἀμμοχώστου μέ τίτλο: «40 Χρό-
νια Κατοχῆς - Δέν ξεχνῶ», ὑπό τήν αἰγίδα 
τοῦ Ἐξοχότατου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδη καί 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου  
κ. κ. Χρυσοστόμου.

Στίς 3 Νοεμβρίου 2014 τελέστηκε ἡ Πα-
νήγυρη τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου 
Γεωργίου Παραλιμνίου. 
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Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ σ’ ἕναν 
κόσμο πού εἶχε παραδοθεῖ στόν παγανισμό 
ἀναμφίβολα ἀποτελοῦσε συγκλονιστικό 
φαινόμενο, τό ὁποῖο δέν ἄργησε νά 
γίνει ἀντιληπτό ἀπό ἐκείνους πού εἶχαν 
σοβαρούς λόγους νά τό καταπολεμήσουν. 
Ὁ Ἰουδαϊσμός, μέσα ἀπό τά σπλάχνα τοῦ 
ὁποίου εἶχε προέλθει ὁ Χριστιανισμός, τό 
εἰδωλολατρικό ἱερατεῖο, ὁ φιλοσοφικός 
κόσμος καί ἡ πανίσχυρη κοσμική ἐξουσία 
στάθηκαν ἐχθρικά ἀπέναντί του. Ἡ ἔντο-
νη ἀντιπαλότητα δέν περιορίστηκε στόν 
ἐπιθυμητό πάντοτε διάλογο, ἀλλά βρῆκε 
τήν ἐκτόνωσή της ἀπό τά φανατικά στοι-
χεῖα καί τούς αἱμοδιψεῖς ἄρχοντες, καθώς 
καί τό εὔκολα παρασυρόμενο πλῆθος, 
σέ ἀπηνεῖς διωγμούς. Ἡ καταπολέμηση 
τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὡς ἰδέας καθώς 
καί τῶν ὀπαδῶν της, αὐτῶν πού ἔμπρακτα 
ἐφάρμοζαν στή ζωή τους τά ὑψηλά 
διδάγματά της καί κυρίως αὐτῶν πού 
ἐκπροσωποῦσαν τίς χριστιανικές κοινό-
τητες, τούς κληρικούς τῶν κατά τόπους 
ἐκκλησιῶν, πραγματοποιήθηκε μέ τή 
χρήση βίαιων μέσων, βασανιστηρίων, 
ἐξοριῶν καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ θανάτου. 
Τό φαινόμενο αὐτό, τό ὁποῖο κυριάρχησε 
κατά τούς πρώτους αἰῶνες τῆς ἐξάπλωσης 
τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν ἀχανῆ Ρωμαϊκή 
αὐτοκρατορία, ἔμεινε γνωστό στήν ἱστορία 
μέ τήν ἐπωνυμία διωγμοί. 

Ὁ κατατρεγμός τῶν Ἰουδαίων κατά τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό τό 
γεγονός ὅτι ὁ Ἰησοῦς στήν ἐπί τοῦ ὄρους 
Ὁμιλία του καθόρισε τήν ἀνάγκη τῆς 
ἀπομάκρυνσης αὐτῶν πού θά γίνονταν 
μαθητές του ἀπό τήν τυπική προσήλωση 
στόν Νόμο καί τόν ὁλοκληρωτικό προ-
σανατολισμό τους στό Εὐαγγέλιο, ἀπό 
μία θρησκεία φορμαλιστική σέ μία πίστη 
ζῶσα, στό πλαίσιο τοῦ πνεύματος, τῆς 
ἐλευθερίας, τοῦ φωτός καί τῆς ἀλήθειας. 

Τοῦ διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν ἀπό 
τούς Ἰουδαίους προηγήθηκε ἡ ἀντίθεση 
τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ πρός τή διδασκαλία τοῦ 
Ἰησοῦ καί ἡ ἀπόρριψή της, τήν ὁποία ὡς 
ἔθνος πραγματοποίησε. Τήν ἀντίθεση 
αὐτή τήν παρουσιάζει ἡ Καινή Διαθήκη 
καί εἰδικότερα ὁ Μάρκος στό Εὐαγγέλιό 
του καί ὁ Λουκᾶς στό Εὐαγγέλιο καί 
στίς Πράξεις Ἀποστόλων. Ἀρχικά, ὅπως 
ἦταν φυσικό, αὐτή ὑποδηλώθηκε, ἀλλά 
μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἔγινε ἐντο-
νότερη, γιά νά φθάσει στόν διωγμό τοῦ 
Ἰησοῦ καί τή θανάτωσή του, καί πα-
ρόμοια νά ἐπεκταθεῖ στούς μαθητές του. 
Τά περιστατικά πού ὑποδήλωσαν τήν 
ἀντίθεση, γιά παράδειγμα, ἦταν ὁρισμένα 
θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως τοῦ παραλυτικοῦ 
στήν Καπερναούμ (Μάρκ. 2,1-12) ἤ 
ἡ συναναστροφή του μέ τελῶνες καί 

Διωγμοί 
Τέρμα ἀέναης πηγῆς συνέπειας καί συνέχειας

Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου*

α΄ μΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚα ΠΕΡΙ ΔΙΩΓμΩΝ

* Ὁ κ. Νίκος Γρ. Ζαχαρόπουλος εἶναι Ὁμότ. Καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. καί Διευθυντής τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμ-
ματος Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
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ἁμαρτωλούς (Μάρκ. 2,14, Λουκ. 7,34) 
ἤ ἡ μή τήρηση ἀπό τόν ἴδιο καί τούς 
μαθητές του τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου 
περί Σαββάτου (Λουκ. 6,2 καί 6,7 Μάρκ. 
2,18 κ.ἄ.). Σοβαρή κατηγορία οἱ Φαρισαῖοι 
ἐξύφαναν σέ βάρος του λέγοντας ὅτι 
«ἐξέστη» (Μάρκ. 3,21) καί θέλησαν νά 
τόν συλλάβουν, ἐνῶ Γραμματεῖς ἀπό τά 
Ἱεροσόλυμα διατύπωσαν τήν ἄποψη ὅτι 
διακατέχεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό τόν δαίμονα 
(Μάρκ. 3,22). Ὁ κατατρεγμός τοῦ Ἰησοῦ 
καί τό μίσος τῶν Ἰουδαίων εἶχε μέ τή 
διέλευση τοῦ χρόνου αὐξηθεῖ, ὁπότε τῆς 
ὑπόθεσης Ἰησοῦς ἐπιλήφθηκε τό Συνέδριο 
τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ ὁ ἀρχιερέας Καϊάφας 
ἀποφάνθηκε ὅτι ἔπρεπε νά προβοῦν στήν 
ἐξόντωση τοῦ  Ἰησοῦ ( Ἰω. 11,49 κ.ἑ.).  
Οἱ προηγούμενες ἀπόπειρες κατά τῆς ζωῆς 
του στή Ναζαρέτ καί στά Ἱεροσόλυμα 
(Λουκ. 4,30, Ἰω. 8,59 καί 10,39) δέν εἶχαν 
ἐπιτύχει, γιατί ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρίου τοῦ 
Ἰησοῦ δέν εἶχε ἀκόμη ἔλθει. Τό μαρτύριο 
τοῦ Ἰησοῦ, ἄς σημειωθεῖ, ἦταν ἑκούσιο ( Ἰω. 
12,27). Οἱ κατηγορίες ἐνώπιον τοῦ Καϊάφα 
δέν φάνηκαν ἱκανές γιά τήν καταδίκη του, 
ἡ καταφατική ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ ὅμως 
στό ἐρώτημα τοῦ Καϊάφα «σύ εἶ ὁ Χριστός, 
ὁ υἱός τοῦ εὐλογητοῦ;» θεωρήθηκε ἱκανή 
ὡς μαρτυρία γιά τήν καταδίκη του. Ὕστερα 
ἀπό περίπαιγμα καί κολαφισμούς ὁ Ἰησοῦς 
παραδόθηκε στόν Πιλάτο μέ τήν ἔγκριση 
τοῦ ὁποίου ὑπέστη τόν μαρτυρικό του 
θάνατο. 

Δέν διώχθηκε ὅμως μόνο ὁ ἱδρυτής 
τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἀλλά καί οἱ ὀπα- 
δοί του. Μέ τήν Πεντηκοστή, τό κήρυγμα 
τοῦ Εὐαγγελίου βρῆκε ἰδιαίτερη ἀπή-
χηση στόν λαό καί ἡ πρώτη κιόλας 
ἐκκλησία συγκροτήθηκε μέ τή βάπτιση, 
μετά τό κήρυγμα τοῦ Πέτρου, 3000 
ἀτόμων. Τή δίωξη τώρα τῶν Χριστιανῶν 
ἀναλαμβάνουν οἱ Σαδδουκαῖοι. Συλ- 
λαμβάνονται οἱ Ἀπόστολοι καί φυλα- 

κίζονται. Μέ θεία ἐπέμβαση ἀπελευθε-
ρώνονται ἀπό τή φυλακή καί ἀμέσως 
συνεχίζουν τό κηρυκτικό ἔργο τους 
στόν ναό. Κατά τίς διώξεις γίνεται 
ἐμφανής ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία 
προστατεύει, παραμυθεῖ ἤ προσφέρει 
δύναμη θαρραλέας ἀντιμετώπισης τοῦ 
μαρτυρίου. Ἐπαναλαμβάνεται ὅμως  
ἡ σύλληψη τῶν μαθητῶν, ὁπότε δικάζονται, 
ἀπειλοῦνται μέ θάνατο, ἄν δέν παύσουν νά 
κηρύττουν στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, καί ἀφοῦ 
μαστιγώνονται, ἀφήνονται ἐλεύθεροι. 
Αὐτές οἱ ἐνέργειες τῶν Ἰουδαίων δέν 
ἀποτελοῦν παρά μόνο τό πρελούντιο 
τῶν ἀπό μέρους τους διώξεων τῶν 
Χριστιανῶν πού ἔλαβαν χώρα περί τό ἔτος 
30. Ἀκολουθεῖ ἡ δίωξη καί ὁ θάνατος τοῦ 
διακόνου Στέφανου, μέ «συνευδοκοῦντα 
τῇ ἀναιρέσει» τόν Σαούλ-Παῦλο,  
ὁ ὁποῖος «ἐλυμαίνετο τήν ἐκκλησίαν».  
Οἱ Χριστιανοί διασκορπίζονται, ἐνῶ περί 
τό 42 ἤ 44, ἐπί Ἡρώδῃ τοῦ Ἀγρίππα, γιοῦ 
τοῦ Ἀριστόβουλου καί τῆς Βερενίκης,  
ὁ ὁποῖος ἔδειξε ἰδιαίτερη συμπάθεια 
πρός τούς Ἰουδαίους καί διάθεση γιά 
τήρηση τοῦ νόμου τους, ἐγέρθηκε νέος 
διωγμός, κατά τόν ὁποῖο ἔχασε τή ζωή 
του ὁ Ἰάκωβος Ζεβεδαίου, ὁ ἀδελφός τοῦ 
Ἀποστόλου Ἰωάννη, καί δύο δεκαετίες 
μετά (62) διά μαχαίρας ὁ πρῶτος 
ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὁ ἀδελφόθεος 
Ἰάκωβος ἐπί ἀρχιερέα τοῦ «θρασῦ» καί 
«τολμητῆ» Σαδδουκαίου Ἀνάνου (Εὐσ., 
Ἐκκλ. Ἱστ. ΙΙ, ΚΓ΄, PG 20, 196Β κ.ἑ.). Μέ 
τό ἔτος 70 καί τήν ὁλοσχερῆ καταστροφή 
τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ ἐκ θεμελίων,  
ἡ δύναμη τῶν Ἰουδαίων ἔχει ἐξουθενωθεῖ, 
ὁπότε δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀνάληψης 
πρωτοβουλιῶν ἀπό μέρους τους γιά 
διωγμούς. Παρά τό γεγονός ὅμως αὐτό, 
ὅπου οἱ κοινότητές τους διατηροῦν 
κάποια δύναμη, ἐξωθοῦν τίς ἀρχές σέ 
διωγμούς, ὅπως ἔγινε ἐπανειλημμένα μέ 
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τίς διώξεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στίς 
πόλεις Δαμασκό, Ἀντιόχεια Πισιδία, Ἰκόνιο, 
Λύστρα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κόρινθο 
κ.ἄ. καί στή συνέχεια σ’ ὁλόκληρη τήν 
αὐτοκρατορία. Σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ 
Ἰουστίνου (Διάλ. πρός Τρύφωνα 17, PG 6, 
513A) μεταξύ τῶν μέτρων πού ἔλαβαν οἱ 
Ἰουδαῖοι κατά τῶν Χριστιανῶν ἦταν καί ἡ 
ἀποστολή ἐκλεκτῶν μελῶν τῆς κοινότητάς 
τους, τῶν Ἱεροσολύμων, πρός ὅλες τίς 
περιοχές τῆς γῆς, γιά νά διακηρύξουν ὅτι 
οἱ Χριστιανοί ἀνήκουν σέ αἵρεση ἀθέων, 
κατασυκοφαντώντας τους ποικιλοτρόπως. 
Ἀπό τήν πλευρά τους οἱ Χριστιανοί, 
καθόλο τό διάστημα αὐτό, ἔδειξαν τήν 
καλή τους διάθεση ἔναντι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, 
ἐπιχειρώντας νά πείσουν τούς ὀπαδούς 
του ὅτι ὁ ἀναμενόμενος ἀπό μέρους τους 
Μεσσίας ἦταν ὁ Ἰησοῦς.

Οἱ  Ἰουδαῖοι πολέμησαν τή χριστιανική 
πίστη καί, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων 
τους, δίωξαν τούς Χριστιανούς, πιστεύ-
οντας ὅτι καταστρατήγησαν τόν Νόμο 
τους, δέν τήρησαν δηλαδή τίς διατάξεις 
περί Σαββάτου, ἑορτῶν καί νηστειῶν, ὅτι 
ἀκόμη ἐξαπάτησαν τόν λαό μέ μαγεῖες καί 
γοητεῖες καί μέ τή δῆθεν ἀνάσταση τοῦ 
Ἰησοῦ, ἐνῶ οἱ μαθητές του εἶχαν προβεῖ 
στήν κλοπή τοῦ σώματός του, καί τέλος 
ὅτι στρέφονταν κατά τῆς ἔννομης τάξης 
τῆς αὐτοκρατορίας, μή μετέχοντας στίς 
δημόσιες θυσίες. Ἀναμφίβολα οἱ πρῶτες 
αὐτές κινήσεις τῶν Ἰουδαίων κατά τῶν 
Χριστιανῶν διέγειραν τό ἐνδιαφέρον καί 
τήν ἀντίδραση, μέχρι σημείου ἔχθρας, τῶν 
πολιτικῶν ρωμαϊκῶν ἀρχῶν καί συγχρόνως 
τῶν φιλοσοφικῶν κύκλων, χωρίς νά μείνει, 
βέβαια, ἐκτός τοῦ ἐπηρεασμοῦ αὐτοῦ καί 
τό ἀνώνυμο πλῆθος. 

Καταπολέμηση τῶν ἰδεῶν τοῦ Χρι- 
στιανισμοῦ, ἀπηνεῖς διώξεις τῶν Χρι-
στιανῶν. Ἔχει ἐπιτυχημένα λεχθεῖ πώς
ἡ ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ὑπῆρξε ταυτό-

χρονα ἡ πατρίδα ἀλλά καί ὁ διώκτης 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μετά τούς πρώτους 
διωγμούς πού ξεσήκωσαν κατά τόπους 
οἱ Ἰουδαῖοι, συμπράττοντας ἐνίοτε μέ τίς 
πολιτικές ἀρχές καί τόν ὄχλο, ἔκανε τήν 
ἐμφάνισή της ἡ περίοδος τῶν σκληρῶν 
καί ἀπάνθρωπων διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν 
μέ ὀργανωμένες ἐνέργειες τῆς ρωμαϊκῆς 
πολιτείας. 

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ὁ Ἀ- 
πόστολος Παῦλος μαρτύρησε μέ ἀπο-
κεφαλισμό τό ἔτος 64 στή Via Ostia.  
Ἡ παράδοση συνδυάζει τό μαρτύριο τοῦ 
Παύλου μέ ἐκεῖνο τοῦ Πέτρου, χωρίς ὅμως 
νά ὑπάρχουν σαφεῖς σχετικές μαρτυρίες 
κυρίως γιά τή διαμονή τοῦ Πέτρου στή 
Ρώμη, τόν μαρτυρικό του θάνατο καί 
τήν ἀπό μέρους του ἵδρυση ἐκεῖ τῆς 
Ἐκκλησίας. Τό μαρτύριο αὐτό τοῦ Παύλου 
καί τοῦ Πέτρου συμπίπτει μέ τήν ἐποχή τοῦ 
Νέρωνα (54-68). 

Ὁ διωγμός πού ἀμέσως ἀκολούθησε 
τήν πυρκαγιά τῆς Ρώμης ἀναμφίβολα 
σχετίζεται μέ τίς βαριές κατηγορίες πού 
εἶχαν ἐξυφανθεῖ κατά τῶν Χριστιανῶν. 
Οἱ κατηγορίες, βέβαια, αὐτές δέν πρέπει 
νά κυκλοφοροῦσαν στή Ρώμη γιά πρώτη 
φορά καί, ἀπό ὅσα σημειώνουν οἱ Τάκιτος 
καί Ἰουστῖνος, ἀπηχοῦσαν τή γενικότερη 
γνώμη πού εἶχαν γιά τούς Χριστιανούς οἱ 
εἰδωλολάτρες. Ὁ λαός χαρακτήριζε τούς 
Χριστιανούς ὡς ἄθεους, πού λάμβαναν 
μέρος σέ θυέστια δεῖπνα, ἐνῶ πίστευε 
ἀκόμη ὅτι ἀνάμεσά τους λάμβαναν χώρα 
οἰδιπόδειες μίξεις καί ὅτι οἱ Χριστιανοί 
προέβαιναν καί σέ κανιβαλισμούς. Παρά 
τό γεγονός αὐτό, γενικός διωγμός μέχρι 
τήν ἐποχή τοῦ Νέρωνα δέν μαρτυρεῖται 
στήν ἱστορία. Σ’ αὐτό συνηγορεῖ ἡ περί- 
πτωση τοῦ ἔπαρχου Πλίνιου τοῦ νεότερου, 
ὁ ὁποῖος ἔχοντας σταλεῖ στίς ἀρχές 
τοῦ 2ου αἰ. ὡς εἰδικός ἀπεσταλμένος 
τοῦ αὐτοκράτορα στή Βιθυνία τῆς Μ. 
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Ἀσίας, δηλαδή ὡς legatus caesaris, ἀφοῦ 
συγκέντρωσε λεπτομερεῖς πληροφορίες 
γιά τούς Χριστιανούς, τίς μετέφερε μέ 
ἐπιστολή του στόν αὐτοκράτορα Τραϊανό, 
ἀπό τόν ὁποῖο ζητοῦσε ὁδηγίες γιά τόν 
τρόπο πού ἔπρεπε νά ἀντιμετωπιστεῖ στόν 
θρησκευτικό τομέα τό νέο αὐτό φαινόμενο. 
Σαφές ἑπομένως καθίσταται ὅτι μέχρι τότε 
δέν εἶχαν καθοριστεῖ ἐπακριβῶς τά μέτρα 
πού ὄφειλαν νά ἐφαρμόζονται στή ρωμαϊκή 
αὐτοκρατορία ἔναντι τῶν Χριστιανῶν. Ὁ 
διωγμός τοῦ Νέρωνα ἴσως ἀποτέλεσε τήν 
πρώτη ὀργανωμένη ἀντιμετώπιση τῆς νέας 
πίστης καί τῶν μελῶν τῆς συσσωμάτωσης 
τῶν Χριστιανῶν.

Μαρτυρίες σχετικές μέ τόν διωγμό 
τοῦ Νέρωνα ἔχουμε ἀπό τήν Α΄  Ἐπιστολή 
Κλήμεντος πρός Κορινθίους, ἀπό τόν 
Σουετώνιο, τόν Μελίτωνα Σάρδεων, 
τόν Τάκιτο, ὁ ὁποῖος καί παρέχει τίς 
περισσότερες λεπτομέρειες. Τό θέμα τοῦ 
διωγμοῦ ἐπί Νέρωνα ὀρθά ἔχει συνδυασθεῖ 
μέ τήν πυρκαγιά τῆς Ρώμης. Ἔχει σημειωθεῖ 
μέ ἐπίταση ἀπό τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς 
καί διερευνηθεῖ ἀπό τούς μεταγενέστερους 
καί μέχρι αὐτούς τῆς ἐποχῆς μας ἐρευνητές. 
Ἔχει ἐγερθεῖ ὅμως μεγάλη συζήτηση 
μέ τήν ἀναζήτηση τοῦ ὑπεύθυνου τῆς 
ἐγκληματικῆς πράξης τῆς καταστροφῆς τῆς 
Ρώμης. Οἱ ἀπόψεις διαφέρουν μεταξύ τους. 
Ἡ ὑποψία γιά συνέργεια τῶν Χριστιανῶν 
τονίζεται ἀπό τόν παγανιστικό κόσμο, 
ἐνῶ, σύμφωνα πάντοτε μέ τίς ἀρχαῖες 
μαρτυρίες, τό γεγονός χαρακτηρίστηκε ὡς 
τυχαῖο, ἡ ἐπίταση καί ἐπέκταση τοῦ ὁποίου 
ἀποδόθηκε στόν Νέρωνα ἤ τέλος ὡς πράξη 
τῆς ὁποίας ἡ ἰδέα ὑπῆρξε σύλληψη τοῦ 
ἀρρωστημένου νοῦ τοῦ αὐτοκράτορα 
Νέρωνα. 

Ἡ πυρκαγιά εἶχε ἐπισυμβεῖ τόν Ἰού-
λιο τοῦ 64 καί ἀποτέφρωσε ἀρκετές συν-
οικίες τῆς Ρώμης. Ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι 
ὑπεύθυνος ἦταν ὁ Νέρωνας, ἐναντίον 

τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε κατακραυγή, τότε 
ὡς συνέπεια φαίνεται εὔλογο νά ἦρθε  
ἡ κατασυκοφάντηση τῶν Χριστιανῶν καί 
ἡ συστηματική δίωξή τους. Ὁ Τάκιτος λέει 
χαρακτηριστικά ὅτι «ἔτσι γιά νά ἀπαλλαγεῖ 
ἀπό αὐτή τήν κατακραυγή ὁ Νέρωνας 
παρουσίασε σάν ἐνόχους καί τιμώρησε 
μέ τά πιό περίτεχνα βασανιστήρια μία 
τάξη μισητή ἐξαιτίας τῶν βδελυγμῶν της, 
πού καλοῦνται ἀπό τόν λαό Χριστιανοί» 
(Τακίτου, Annales XV, 44). Ὁ ρόλος τῶν 
Ἰουδαίων κατά τόν διωγμό αὐτόν γίνεται 
φανερός ἀπό μία φράση τῆς Α΄  Ἐπιστολῆς 
τοῦ Κλήμεντα πρός Κορινθίους (E΄, PG 
1, 217A κ.ἑ.), ὅπου ὑφίσταται ἀναφορά 
στόν θάνατο τῶν Πέτρου καί Παύλου, ὁ 
ὁποῖος ἀποδίδεται στή ζηλοφθονία τῶν 
Ἰουδαίων. Φαίνεται ὅτι ἀπό τόν διωγμό τοῦ 
Νέρωνα ἀρχίζει νά γίνεται ἡ διάκριση τῶν 
Χριστιανῶν ἀπό τούς Ἰουδαίους, ἐνῶ μέχρι 
τήν ἐποχή αὐτή οἱ Χριστιανοί φέρονταν ὡς 
μία ἰουδαϊκή αἵρεση, ὁπότε καί ἡ ὑπόσταση 
τῆς πίστης καί λατρείας τους στό πλαίσιο 
τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας δέν ἔχανε τή 
νομιμότητά της. Αὐτή φυσικά ἡ ἀπώλεια 
νομιμότητας ἄρχισε νά ἰσχύει ἀπό τόν 
Νέρωνα καί συνοψίστηκε σέ μία μόνο 
πρόταση «non licet esse christianos» (δέν 
ἐπιτρέπεται νά εἶναι Χριστιανός). 

Κατά πόσο ὑπῆρξε κάποιος νόμος  
ὁ ὁποῖος ἔθετε σέ ἀμφιβολία τό δικαίωμα 
τοῦ νά εἶναι κανείς Χριστιανός ἔχει 
προκαλέσει σοβαρή συζήτηση μεταξύ 
τῶν ἐπιστημόνων. Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ 
ἄποψη, πού φαίνεται πολύ πιθανή, ὅτι οἱ 
πράξεις γιά τίς ὁποῖες ὑπῆρχε πρόβλεψη νά 
τιμωροῦνται ἀπό τόν νόμο ἦταν ἡ ἱεροσυλία 
καί τό ἔγκλημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας. Ὡς 
πρός τό πρῶτο ἦταν ἀπαραίτητη κάποια 
ἐνέργεια θετικοῦ χαρακτήρα μέ εὐδιάκριτο 
ἀποτέλεσμα προσβολῆς τοῦ ἱεροῦ, 
πράγμα ὅμως πού δέν διαπιστωνόταν 
σχετικά μέ τούς Χριστιανούς. Ὡς πρός 
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τό θέμα τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἐσχάτης 
προδοσίας, πού μποροῦσε νά στηριχθεῖ 
στό γεγονός ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν 
λάμβαναν μέρος στίς θρησκευτικῆς ὑφῆς 
πράξεις πού συνδέονταν μέ τή λατρεία τῶν 
αὐτοκρατόρων, δέν ἔχουμε γιά τούς δύο 
πρώτους αἰῶνες μαρτυρίες ὅτι ἀποτέλεσε 
κατηγορία κατά τῶν Χριστιανῶν. Μόνο 
κατά τόν τρίτο αἰώνα ἀσκεῖται πίεση 
τῶν Χριστιανῶν κατά τούς διωγμούς νά 
θυσιάσουν στή θεότητα τοῦ αὐτοκράτορα, 
ὁπότε καί ἡ ἄρνηση εἶχε ὡς συνέπεια τήν 
καταδίκη. Ὅ,τι εἶχε συμβεῖ τότε στή Ρώμη 
δέν φαίνεται νά εἶχε τήν ἐπέκταση τῆς 
ἐφαρμογῆς στίς ἐπαρχίες. 

Κατά τήν περίοδο τῶν Φλαβίων αὐτο-
κρατόρων, Βεσπασιανοῦ (69-79), Τίτου 
(79-81), Δομετιανοῦ (81-96), οἱ Χριστιανοί 
δέν φαίνεται νά ἔχουν τεθεῖ ἐκτός νόμου, 
μία πού ἀκόμη ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται 
ἡ ἄποψη ὅτι αὐτοί δέν ἀποτελοῦν κάτι τό 
ξέχωρο ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό, τοῦ ὁποίου ἡ 
θρησκεία δέν ἦταν ἀπαγορευμένη. Κατά 
τήν περίοδο αὐτή γίνεται λόγος ὅτι ἡ 
χριστιανική πίστη εἶχε κερδίσει ὡς μέλη 
της καί ἄτομα πού ἀνῆκαν στήν αὐλή τῶν 
Φλαβίων. Ἐξάλλου, γι’ αὐτή τήν περίοδο 
γνωρίζουμε ὅτι οἱ Χριστιανοί ἔθαπταν 
χωρίς ἐνόχληση τούς νεκρούς τους στίς 
κατακόμβες. Ὁ διωγμός πού εἶχε ἐγερθεῖ 
κατά τήν ἐποχή τοῦ Βεσπασιανοῦ δέν 
στρεφόταν κατά τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά 
κατά τῶν Ἰουδαίων. Τότε εἶχε καταβληθεῖ 
προσπάθεια νά βρεθοῦν οἱ ἐναπομείναντες 
ἐγγονοί τοῦ γένους τοῦ Δαβίδ, γιά νά 
ἐξοντωθοῦν, ὕστερα ἀπό τήν καταστροφή 
τῆς Ἱερουσαλήμ (Εὐσ., Ἐκκλ. Ἱστ., ΙΙΙ, 
ΙΒ΄, ὅ.π., 248Α). Ὁ Βεσπασιανός, ὅπως 
παρουσιάζεται ἀπό τόν Σουετώνιο (Vita 
Vespasiani), ἔδειχνε ἰδιαίτερη εὐαισθησία 
σ’ ὅτι εἶχε σχέση μέ δίκες καί καταδίκες τῶν 
πολιτῶν, πού ἴσως ἀσφαλῶς ἀφοροῦσαν καί 
σέ κάποιες διώξεις Χριστιανῶν. Πάντως, ἐκ 

τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Εὐσέβιος ( Ἐκκλ. Ἱστ., 
ΙΖ΄, ὅ.π., 429Β-252Α) ὡς δεύτερο διωγμό 
ἀναφέρει μετά τοῦ Νέρωνα ἐκεῖνον τοῦ 
Δομετιανοῦ, παρέχει τή δυνατότητα νά 
συμπεράνουμε ὅτι ὁ Βεσπασιανός, ὄντας 
ἀφοσιωμένος στούς πολέμους ἤ καί γιά 
ἄλλους λόγους, δέν ἀσχολήθηκε μέ τή 
δίωξη τῶν Χριστιανῶν.

Παρά ταῦτα, ὁ διωγμός τοῦ Δομετιανοῦ 
παρουσιάζεται ἀρκετά σκληρός καί 
ἀφοροῦσε σέ Χριστιανούς οἱ ὁποῖοι 
φέρονταν ὡς ἀπόγονοι τοῦ γένους 
τοῦ Δαβίδ, δηλαδή ἐπικίνδυνοι γιά τόν 
σφετερισμό τῆς κρατικῆς ἡγεμονίας. 
Ἐκτός αὐτοῦ, οἱ Χριστιανοί μή ἔχοντας 
ὑποχρέωση νά πληρώνουν τόν εἰδικό φόρο 
πού κατέβαλαν οἱ Ἰουδαῖοι, διαχώριζαν 
μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν ἑαυτό τους ἀπό 
ἐκείνους, ὁπότε καί εὔκολα μποροῦσαν νά 
χαρακτηριστοῦν ὡς ἄθεοι, μή λατρεύοντας 
τόν Θεό τῶν Ἰουδαίων. Ἐπί Δομετιανοῦ ἡ 
ἀπληστία τῆς ἐξουσίας ὁδήγησε σέ διωγμό 
Χριστιανῶν γιά δήμευση τῆς περιουσίας 
τους. Ἡ ἐξορία τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη 
χρονικά τοποθετεῖται στήν περίοδο τοῦ 
διωγμοῦ πού εἶχε ἐγείρει ὁ Δομετιανός 
(Εὐσ., Ἐκκλ. Ἱστ., ὅ.π. ΙΗ΄, 252Α). Ἔτσι 
ἡ Ἀποκάλυψη φαίνεται νά ἔχει γραφεῖ 
κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ 
Δομετιανοῦ, ὁπότε καί ἀπό ὁρισμένους 
ἱστορικούς καί ἐρευνητές ἡ ἀναφορά 
τοῦ Ἰωάννη (Ἀποκ. 13,18) σέ θηρίο, τοῦ 
ὁποίου τό ὄνομα δίνεται μέ τόν ἀριθμό 
666, ὑποστηρίχθηκε ὅτι μπορεῖ νά δηλώνει 
τό ὄνομα τοῦ Δομετιανοῦ. Φυσικά, μέ τό 
ζήτημα αὐτό τῆς ταύτισης τοῦ ἀριθμοῦ μέ 
ὁρισμένο πρόσωπο ἔχουν διατυπωθεῖ καί 
πολλές ἄλλες ἀπόψεις καί τό ὅλο θέμα 
ἀποτελεῖ ζητούμενο μέχρι σήμερα. 

Μετά ἀπό κάποια ἀνάπαυλα ὡς πρός 
τούς διωγμούς, πού παρουσίασε ἡ ἐποχή 
τῆς βασιλείας τοῦ Μάρκου Κοκκήιου 
Νέρβα (96-98), ὁ ὁποῖος μέ νόμο κατάργησε 
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τίς ποινές πού ἐπέβαλε ὁ Δομετιανός καί 
ἀπαγόρευσε τίς συκοφαντικές κατηγορίες 
κατά τῶν Χριστιανῶν, ἐπί βασιλείας τοῦ 
Τραϊανοῦ (98-117), νέο κύμα διωγμῶν 
ἔπληξε τούς Χριστιανούς. Ὁ ἄριστος 
στρατηγός καί ἐπιτυχημένος στή διοίκηση 
τοῦ κράτους Τραϊανός, κινούμενος ἀπό 
φόβο μήπως μέ τή μεγάλη αὔξηση τῶν 
Χριστιανῶν ξεσπάσει ἀπό μέρους τους 
ἐπανάσταση καί προκειμένου νά δια-
φυλάξει τήν ἀποκατάσταση πού ἔφερε  
ὁ ἴδιος τῶν ἀρχαίων ρωμαϊκῶν ἠθῶν, κατά 
τά τέλη τοῦ 111 καί τίς ἀρχές τοῦ 112, μέ 
δικαιολογία ὅτι οἱ Χριστιανοί παρέβαιναν 
τόν νόμο περί ἑταιρειῶν, ξεσήκωσε σκληρό 
ἐναντίον τους διωγμό. Ἡ ἀλληλογραφία 
τοῦ Πλίνιου νεότερου μέ τόν αὐτοκράτορα, 
ἄν καί λανθασμένως ἀμφισβητήθηκε ἡ 
γνησιότητά της ἀπό ὁρισμένους, παρέσχε 
πολλές ἀξιόλογες πληροφορίες σχετικά 
μέ τό καθεστώς τῶν Χριστιανῶν ἀλλά 
καί τά μέτρα πού εἶχαν ἐναντίον τους 
ληφθεῖ (Βλ. Ἐπιστολή τοῦ Πλίνιου σέ 
μετάφραση στό Ἀγουρίδης Σ., Ὁ χαρακτήρ 
τῶν πρώτων κατά τῆς Ἐκκλησίας διωγμῶν, 
Θεσσ. 1971, 279-281). Σύμφωνα μέ τήν 
ἀπάντηση τοῦ Τραϊανοῦ πρός τόν Πλίνιο, 
ὁ τελευταῖος ὀρθῶς ἔλαβε ὁρισμένα μέτρα, 
ὅπως ὅτι α) δέν ἔπρεπε αὐτεπάγγελτα 
νά διώκονται οἱ Χριστιανοί, β) ἔπρεπε 
κατά τίς δίκες νά λαμβάνονται ὑπόψη τά 
ἐλαφρυντικά πού ἀποδεδειγμένα ὑπῆρχαν, 
γ) ἄν ὁ Χριστιανός προέβαινε σέ ἄρνηση 
τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητάς του, δέν θά 
ὑπέπιπτε σέ καταδικαστική ἀπόφαση καί 
δ) δέν θά γίνονταν ἀποδεκτές οἱ ἀνώνυμες 
καταγγελίες. Εἶναι φανερό ἀπό τήν 
Ἐπιστολή τοῦ Πλίνιου ὅτι οἱ Χριστιανοί 
διώκονταν καί τιμωροῦνταν καί μόνο μέ 
βάση τό ὄνομά τους (nomen ipsus), τό 
ὄνομα Χριστιανός. Παρά τά εὐνοϊκότερα 
μέτρα τοῦ Τραϊανοῦ κατά τή δίωξη τῶν 
Χριστιανῶν, ἐξαιτίας τοῦ φανατισμένου 

ὄχλου, οἱ Χριστιανοί ὑπέστησαν, καί κατά 
τήν περίοδο αὐτή, σοβαρούς διωγμούς καί 
πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν 
γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 

Οἱ διατάξεις πού ἀπέστειλε ὁ Τραϊανός 
πρός τόν Πλίνιο ἦταν ἁπλές ὁδηγίες τοῦ 
αὐτοκράτορα, οἱ ὁποῖες, βέβαια, δέν εἶχαν 
γενικό χαρακτήρα νόμου. Αὐτές ὅμως 
ἀργότερα ἐκδόθηκαν καί ἀποτέλεσαν 
ἀφορμή γιά ὁμοιόμορφη ἀντιμετώπιση 
τῶν Χριστιανῶν ἀπό τίς κρατικές ἀρχές. 
Οἱ αὐτοκράτορες πού ἀκολούθησαν 
ἐξέδωσαν διατάξεις, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν 
παραμέρισαν καί ἐκεῖνες τοῦ Τραϊανοῦ. 
Ὁ Ἀδριανός ἔδωσε ὁδηγίες, ὕστερα ἀπό 
αἴτημα τοῦ Σερήνιου Γρανιανοῦ, πού δέν 
διέφεραν ἀπό ἐκεῖνες τοῦ Τραϊανοῦ. Τήν 
Ἐπιστολή διέσωσε ὁ Εὐσέβιος ( Ἐκκλ. Ἱστ. 
IV, H΄, ὅ.π., 325Β κ.ἑ.). Ἡ ἐπανάσταση 
ὅμως τῶν Ἰουδαίων ἐναντίον τῶν Ρωμαίων, 
μέ ἀρχηγό τόν Βάρ Κόχβα, παρόλο πού 
οἱ Χριστιανοί δέν τόν ἀκολούθησαν στήν 
ἐνέργειά του αὐτή, ἔδωσε ἀφορμή γιά 
δίωξη καί τῶν Χριστιανῶν. Οἱ Χριστιανοί 
τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, κατά τήν περίοδο 
αὐτή, ὑπέστησαν τά δεινά τοῦ διωγμοῦ. 
Τότε ὁ ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν Κορδάτος 
καί ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος Ἀριστείδης 
συνέταξαν λαμπρές Ἀπολογίες ὑπέρ τῶν 
Χριστιανῶν. Τό ἴδιο ἔπραξε καί ὁ Ἰουστῖνος 
κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ 
Ἀντωνίνου (138-161), περίοδο κατά τήν 
ὁποία ὑπέστη τό μαρτύριό του ὁ ἐπίσκοπος 
Σμύρνης, ἅγιος Πολύκαρπος. Ἐπί Ἀντω-
νίνου, παρά τό γεγονός ὅτι ἴσχυσαν οἱ 
διατάξεις τῶν Τραϊανοῦ καί Ἀδριανοῦ, 
ἐντούτοις, ἐξαιτίας τοῦ φανατισμένου 
πλήθους, καί πάλι ὑπέστησαν τά δεινά 
ἀνηλεοῦς διωγμοῦ οἱ Χριστιανοί. Τό 
ἐνδιαφέρον τῶν μελετητῶν τῶν διωγμῶν 
ἔχει στραφεῖ στίς δύο Ἀπολογίες τοῦ 
Ἰουστίνου, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ ἐρευνητές 
ἀρύονται ἀξιόλογες πληροφορίες καί 
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ὁδηγοῦνται σέ σημαντικά συμπεράσματα 
σχετικά μέ τή ζωή καί τά μαρτύρια τῶν 
Χριστιανῶν. 

Ὁ Χριστιανός φιλόσοφος Ἰουστῖνος 
ἔδωσε τή δική του μαρτυρία ὑπέρ τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως, σέ ἀντίθεση μέ 
τούς φιλοσόφους οἱ ὁποῖοι στάθηκαν 
κατά κανόνα ἀντίκρυ πρός τόν Χριστια-
νισμό. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς ἦταν καί ὁ αὐτο-
κράτορας Μάρκος Αὐρήλιος (161-180).

Οἱ φιλόσοφοι, ἀρχικά, δέν ἔστρεψαν τό 
ἐνδιαφέρον τους, κατά τήν ἐξέταση τῶν 
σημαντικῶν ζητημάτων τῆς ζωῆς, πρός 
τόν Χριστιανισμό. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι 
περιφρόνησαν τή νέα αὐτή διδασκαλία 
καί τούς ὀπαδούς της. Οἱ Χριστιανοί γι’ 
αὐτούς, ἄν κρίνουμε καί ἀπό τή στάση 
τῶν Ἀθηναίων στό κήρυγμα τοῦ Παύλου, 
ἦταν δεισιδαίμονες, ἄν καί συγχρόνως 
τούς θεωροῦσαν ὡς ζηλωτές τῆς ἀρετῆς. 
Σύμφωνα μέ τό Περί Περεγρίνου τελευτῆς, 
διήγημα τοῦ Λουκιανοῦ, ἐπέδειξαν τήν 
περιφρόνησή τους πρός αὐτούς. Ὁ Μάρκος 
Αὐρήλιος ὡς στωικός φιλόσοφος θεωροῦσε 
τήν ἐμμονή τῶν Χριστιανῶν στήν πίστη 
ἀποτέλεσμα ἰσχυρογνωμοσύνης καί 
τήν προθυμία τους νά ὁδηγηθοῦν στό 
μαρτύριο θεατρινισμό (Μάρκ. Αὐρήλ., Εἰς 
Ἑαυτόν, 11, 3). Ἡ στάση τῶν φιλοσόφων 
ἔναντι τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπό τή στιγμή 
πού ἀντιμετωπίστηκε ὡς φιλοσοφική 
διδασκαλία, ὑπῆρξε ἀπό ὁρισμένους 
εὐνοϊκή, ἐνῶ ἀπό τούς περισσότερους 
δυσμενής. Καί τοῦτο ἐξαιτίας τῆς σοβαρῆς 
ἀπώλειας μαθητῶν τους μέ ὑπαιτιότητα 
τή χριστιανική διδασκαλία. Κύριος λόγος 
τῆς ἀρνητικῆς στάσης τους ἔναντι τοῦ 
Χριστιανισμοῦ ἦταν ἡ ἀδυναμία τους 
νά ἀποδεχθοῦν ὁρισμένα πιστεύω του, 
ὅπως τό περί ἐνανθρωπήσεως δόγμα, τό 
περί ἀναστάσεως κ.ἄ. Ὁ Κέλσος εἶδε μέ 
ἀνησυχία τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ 
καί γιά τόν λόγο αὐτόν ἔγραψε σύγγραμμα 

μέ τίτλο «ὁ Ἀληθής Λόγος», τοῦ ὁποίου 
μέρος διασώθηκε ἀπό τήν πολεμική πού 
ἄσκησε σ’ αὐτό ὁ Ὠριγένης στό δικό του 
σύγγραμμα μέ τίτλο «Κατά Κέλσου». 
Παρόμοια κίνηση ἔκανε καί ὁ φιλόσοφος 
Πορφύριος μέ τό ἔργο του «Κατά 
Χριστιανῶν» (περί τό 270), κατηγορώντας 
τούς Χριστιανούς ὡς περιφρονητές τῆς 
πατρώας θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς καί 
ὑποστηρικτές τῶν Ἰουδαϊκῶν μυθευμάτων. 

Μετά τόν Μάρκο Αὐρήλιο (161-180), 
ἀκολούθησε ὁ Κόμμοδος (180-192), 
πού φάνηκε κάπως εὐμενής πρός τούς 
Χριστιανούς, ἴσως ἐπηρεασμένος καί 
ἀπό τήν εὐνοούμενή του Μαρκία, ἡ 
ὁποία κατόρθωσε καί νά ἀπελευθερώσει 
Χριστιανούς ἀπό τά καταναγκαστικά ἔργα 
σέ μεταλλεῖα. Ὁ διάδοχός του, Σεπτίμιος 
Σεβῆρος, ἐξέδωσε καί διάταγμα κατά 
τῶν Χριστιανῶν, μέ τό ὁποῖο θέλησε νά 
ἀνακόψει τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Ὁ Εὐσέβιος (Ἐκκλ. Ἱστ., Ι΄, Δ΄, ὅ.π., 532Α-
Β) κάνει λόγο γιά μάρτυρες τῆς ἐποχῆς 
αὐτῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ πατέρας 
τοῦ Ὠριγένη καί οἱ Λεωνίδης, Πλούταρχος, 
δύο Σερῆνοι, Ἡρακλείδης, Ἤρωνας, 
Ἡραΐδα, Παταμίαινα μαζί μέ τή μητέρα 
της Μαρκέλλα, καθώς καί ὁ Βασιλείδης. 
Ἡ ἐξάπλωση τοῦ διωγμοῦ αὐτοῦ στήν 
Ἀφρική εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἐμφάνιση 
τῶν «πεπτωκότων» (lapsi), ζήτημα πού 
ἀπασχόλησε σοβαρά τήν ἐκκλησία. Μεταξύ 
αὐτῶν πού μαρτύρησαν στήν Ἀφρική 
συγκαταλέγεται ἡ Ἁγία Περπέτουα. Κατά 
τήν περίοδο αὐτή ἀναδείχθηκε καί τό θέμα 
τοῦ δικαιώματος τῆς ἐκκλησίας νά διατηρεῖ 
περιουσία, τήν ὁποία ἀποκτοῦσε ἀπό 
δωρεές κυρίως εὐκατάστατων πιστῶν της. 
Ὁ Τερτυλλιανός θέλοντας νά προασπισθεῖ 
τούς διωκόμενους Χριστιανούς τῆς 
Ἀφρικῆς ἔγραψε Ἀπολογία (~197), τήν 
ὁποία ἀπηύθυνε στόν ἀνθύπατο τῆς 
Ἀφρικῆς καί στήν ὁποία καταγράφει τίς 
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ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν κατηγορίες, τίς 
ὁποῖες καί ἀποδεικνύει ἀσύστατες, ἐνῶ 
συγχρόνως παρουσιάζει τήν ὑπεροχή 
τῶν Χριστιανῶν καί τῶν διδαγμάτων τῆς 
πίστεώς τους ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων. 

Χωρίς γενικές σοβαρές ἐπιπτώσεις σέ 
βάρος τῶν Χριστιανῶν ἦρθε ἡ διαδοχή 
στήν ἡγεμονία τῆς αὐτοκρατορίας τῶν 
Ἀντωνίνου Καρακάλλα (212-217), 
Μακρίνου (217-218), Ἀούτιου Βασσιανοῦ 
(Μάρκος Αὐρήλιος Ἀντωνίνος), τοῦ 
γνωστοῦ ὡς Ἡλιογάβαλου (218-222), 
Αὐρήλιου Ἀλέξανδρου Σεβήρου (222-
235), ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ ὁποίου ὁ νομικός 
Οὐλπιανός συνέλεξε σέ συγγραφή του 
τούς νόμους πού ἀφοροῦσαν στήν ἀντι-
μετώπιση τῶν Χριστιανῶν. Μετά τή 
δολοφονία τοῦ Σεβήρου ἀκολούθησε 
ἀναρχία στήν αὐτοκρατορία (235-268) μέ 
ἐπικεφαλῆς τοῦ κράτους τόν Μαξιμίνο τόν 
Θράκα (235-238), τόν Γαρδιανό Α΄, τόν 
Γαρδιανό Β΄, τόν Βαλβίνο καί Πουπιένο 
καθώς καί τόν Γαρδιανό Γ΄ (238-244) ὅπως 
καί τόν Φίλιππο τόν Ἄραβα (244-249), 
χωρίς ὅμως νά κηρυχθοῦν φοβεροί κατά 
τῶν Χριστιανῶν διωγμοί. Ὅσοι διωγμοί 
ἔλαβαν χώρα ἦταν τοπικοί, παρακινοῦνταν 
ἀπό τό μαινόμενο κατά τῶν Χριστιανῶν 
ἱερατεῖο καί τόν ὄχλο καί δέν εἶχαν 
γενικευμένη ἐφαρμογή. 

Μέ τόν Δέκιο (249-251) περνοῦμε στήν 
3η περίοδο τῶν διωγμῶν (α΄ περίοδος, 
διωγμοί 1ου αἰ., Κλαύδιος, Νέρωνας, 
Δομετιανός, β΄περίοδος, διωγμοί ἀπό τόν 
Τραϊανό μέχρι τόν Φίλιππο τόν Ἄραβα), 
οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦνται μέ βάση 
διάταγμα (edictum), τό ὁποῖο ἀπευθύνεται 
πρός ὅλες τίς ἀρχές τῆς αὐτοκρατορίας, 
πού εἶναι ὑποχρεωμένες νά τό ἐκτελέσουν. 
Ἐνῶ κατά τήν 1η περίοδο τῶν διωγμῶν 
ἐφαρμόζονται προσωπικές διαταγές τῶν 
ἡγεμόνων, κατά τή 2η κυρίως οἱ ὁδηγίες 
τῶν Τραϊανοῦ πρός τόν Πλίνιο καί τοῦ 

Ἀδριανοῦ πρός τόν Μινούκιο Φουνδανό, 
μέ τίς ὁποῖες διώκονται οἱ Χριστιανοί, κατά 
τήν 3η οἱ διωγμοί χαρακτηρίζονται γιά τή 
γενικότητά τους καί τό μένος τῶν διωκτῶν 
ὄχι ἁπλῶς κατά τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά κατά 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού ἐπιδιώκουν νά τόν 
ἐξαφανίσουν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Σέ 
ἐπιστολή του ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας 
Διονύσιος πρός τόν ἐπίσκοπο Ἀντιοχείας 
Φάβιο διεκτραγώδησε τά φρικτά βασα-
νιστήρια τά ὁποῖα εἶχαν ὑποστεῖ οἱ Χρι-
στιανοί (Εὐσ., Ἐκκλ. Ἱστ., Ι΄, ΜΑ΄ καί 
ΜΒ΄, ὅ.π., 605Α κ.ἑ. ). Τρομοκρατημένοι 
Χριστιανοί ἀπό τά φρικτά ἐναντίον τους 
μέτρα, ἔσπευδαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη 
τους, λαμβάνοντας ἀπό τούς διῶκτες τους 
σχετικό πιστοποιητικό, τό γνωστό ὡς 
libellum. Μέ τό θέμα αὐτό ἐνασχολήθηκε 
σέ σύγγραμμά του, τό De Lapsis, ὁ ἐπί-
σκοπος Καρχηδόνας Κυπριανός καθώς 
καί γενικότερα ἡ ἐκκλησία. Ὅσοι ἀπό τούς 
Χριστιανούς προσέφεραν θυσία στούς 
εἰδωλολατρικούς βωμούς ἀποκλήθηκαν 
Sacrificati (θυσιάσαντες) καί ἐκεῖνοι 
πού πρόσφεραν θυμίαμα ὀνομάστηκαν 
Thurificati (θυμιάσαντες). Μεγάλο 
μέρος τῶν πεπτωκότων καί λιβεροφόρων 
ζήτησε στή συνέχεια ἀπό τήν ἐκκλησία 
νά ἀποκατασταθεῖ, γεγονός πού ἄφησε 
νά φανεῖ ὅτι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ Δέκιου νά 
ἐξαλείψει τόν Χριστιανισμό εἶχε ἀποτύχει. 
Μέ τόν θάνατό του τό 251 κατέπαυσαν  
οἱ διώξεις τῶν Χριστιανῶν. 

Διάδοχος τοῦ Δέκιου ἦταν ὁ Γάλλος 
(251-253), ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ἀρχικά δέν ἔδωσε 
συνέχεια στούς διωγμούς τοῦ προκατόχου 
του, ἀργότερα ὅμως, ἐξαιτίας λιμοῦ, λοιμοῦ 
καί αὐχμοῦ, ἐξέδωσε διάταγμα κατά τῶν 
Χριστιανῶν μέ σοβαρές συνέπειες, ἔχοντας 
ἀποδώσει τά δεινά τοῦ λαοῦ στήν ἀσέβεια 
τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονταν νά 
ζητήσουν τό ἔλεος τῶν θεῶν τῆς Ρώμης. 
Ἡ ἴδια περίπου κατάσταση ἴσχυσε καί ἐπί 
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Βαλεριανοῦ (253-260), ὁ ὁποῖος ἐπιδίωξε 
μέ διάταγμά του νά ἀποξενώσει τά μέλη 
τῆς ἐκκλησίας ἀπό τά ἡγετικά στελέχη 
της, ἐξορίζοντας κυρίως τούς ἐπισκόπους. 
Χαρακτηριστικά ὁ Βαλεριανός μέ τό 
διάταγμά του, δέν ἐπέβαλε τήν ἀπάρνηση 
τῆς πίστης ἀπό μέρους τῶν Χριστιανῶν, 
ἀλλά ἀπαιτοῦσε, διατηρώντας τήν πί-
στη τους, νά σέβονται συγχρόνως καί 
τούς θεούς τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους. Μέ 
ὁρισμένες διακυμάνσεις, ἄλλοτε βελτίωσης 
τῆς θέσης τῶν Χριστιανῶν καί ἄλλοτε 
ἐπιδείνωσης, πέρασαν τά ἑπόμενα ἔτη 
μέ τούς αὐτοκράτορες, ὅπως τόν γιό τοῦ 
Βαλεριανοῦ, Γαλλιηνό (260-268) καί μέχρι 
τόν Διοκλητιανό, μέ μεσολάβηση τῶν 
Κλαύδιο Β΄(268-270), Αὐρηλιανό (270-
275), Τάκιτο (275-276), Φλωριανό (276), 
Πρόβο (276-282), Κάρο (283-285), μέ τούς 
δύο γιούς του, τόν Καρῖνο (283-285) καί 
τόν Νουμεριανό (283-284).

Μετά τή δολοφονία τοῦ Καρίνου 
ἀνέλαβε τήν ἐξουσία ὁ Διοκλητιανός 
(285-305). Κατά τά πρῶτα δεκαοχτώ 
ἔτη τῆς βασιλείας του, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε 
νά ἀντιμετωπίσει πολέμους, στήν αὐτο-
κρατορία βασίλευε εἰρήνη, τήν ὁποία 
ἀπολάμβαναν οἱ Χριστιανοί. Κατά τήν 
περίοδο αὐτή πολλοί προσῆλθαν στόν 
Χριστιανισμό, κτίστηκαν ναοί, ἐνῶ πλῆθος 
Χριστιανῶν ἀπέκτησε τό δικαίωμα νά 
κατέχει στόν στρατό καί στό κράτος, 
γενικότερα ἀκόμη, καί ὑψηλές θέσεις.  
Ἡ κατάσταση αὐτή ὅμως δημιούργησε μία 
χαλαρότητα στά ἤθη τῶν Χριστιανῶν καί 
ἄφησε πεδίο γιά φιλοδοξίες καί ἔριδες. Μέ 
τή δημιουργία στή διοίκηση τῆς τετραρχίας 
καί τήν πρόσληψη καί τοῦ γαμπροῦ τοῦ 
Διοκλητιανοῦ, Γαλέριου, ὡς Καίσαρα,  
ἡ κατάσταση μεταβλήθηκε σέ βάρος τῶν 
Χριστιανῶν. 

Ὁ Γαλέριος, ἐπιστρέφοντας ἀπό τόν 
περσικό πόλεμο, ὑποχρέωσε αὐτούς πού 
ὑπηρετοῦσαν στόν στρατό νά προσφέρουν 
θυσίες, γεγονός πού ἀποτέλεσε τήν 
ἀφορμή γιά τήν κήρυξη διωγμοῦ κατά 
τῶν Χριστιανῶν. Τό πρῶτο διάταγμα 
κατά τῶν Χριστιανῶν ὑπογράφηκε στίς 
23 Φεβρουαρίου 303 καί ἀναρτήθηκε 
τήν ἑπομένη στόν ναό τῆς Νικομήδειας. 
Ἐπακολούθησαν πράξεις βίαιες καί 
καταστροφές ἱερῶν βιβλίων καί ναῶν. 
Πυρκαγιά πού ξέσπασε στό παλάτι ἀπο-
δόθηκε ἀπό τόν Γαλέριο σέ ἐνέργεια τῶν 
Χριστιανῶν καί χρησιμοποιήθηκε ὡς 
μέσο γιά νά πεισθεῖ ὁ Διοκλητιανός νά 
κηρύξει διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν.  
Ὁ διωγμός αὐτός, πού βασίστηκε σέ 
τέσσερα διατάγματα τοῦ Διοκλητιανοῦ, 
ἦταν γενικός καί κάλυψε ὅλη τήν αὐτο-
κρατορία, τῆς ὁποίας οἱ Χριστιανοί ὑπέ-
στησαν τά πάνδεινα. Τό τέλος τῶν διωγμῶν 
ἦλθε μέ τό διάταγμα ἀνεξιθρησκίας 
(Εὐσ., Ἐκκλ. Ἱστ., VIII, IΖ΄, ὅ.π., 792Α 
κ.ἑ.) πού πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του 
ἐξέδωσε τό 311 ὁ ἴδιος ὁ Γαλέριος, ἴσως 
ἐπιθυμώντας, ὕστερα ἀπό ἀσθένεια, νά 
ἀποκτήσει τή θεία προστασία. Ἡ θέση τῶν 
Χριστιανῶν βελτιώθηκε κατά τό διάστημα 
τῆς παραίτησης τοῦ Διοκλητιανοῦ καί τῆς 
ἀνάληψης τῆς ἡγεσίας τοῦ κράτους ἀπό 
τή νέα τετραρχία μέ ἀποκορύφωση τήν 
κατάληξη, μέσῳ τῆς μονοκρατορίας τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ χριστιανική 
πίστη νά περάσει ὄχι ἁπλῶς ὡς religio 
licitas, ἀλλά νά ἀποτελέσει τήν εὐνοούμενη 
ἐπίσημη θρησκευτική ἔκφραση τῆς αὐτο-
κρατορίας. 

Οἱ διωγμοί ἀναμφίβολα ὑπῆρξαν ἕνα 
τέρμα πού ἔφερε τά χαρακτηριστικά μίας 
ἀέναης πηγῆς συνέπειας καί συνέχειας.
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Τόν ὁδηγοῦσαν, κυρίως, πεζῇ πρός 
τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του. Ἔπρεπε νά 
διανύσει μιά μεγάλη ἀπόσταση ἀπό τή 
Συρία, Μ. Ἀσία, Μακεδονία, Ἰλλυρικό καί, 
διασχίζοντας τήν Ἀδριατική θάλασσα, νά 
φθάσει στή Ρώμη. Καθ᾽ ὁδόν, ἰδιαίτερα 
στούς τόπους, ὅπου ὁ Χριστιανισμός 
γνώριζε ἄνθηση, κήρυκες διαλαλοῦσαν 
τά τῆς σύλληψης καί τοῦ μαρτυρίου του, 
ὅτι δηλαδή μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ ρωμαϊκή 
ἐξουσία ἀντιμετωπίζει τούς ὀπαδούς μιᾶς 
ἐπικίνδυνης νεοφανοῦς θρησκείας. Στό 
Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης θά ἐπιγραφόταν 
ὁ ἐπίλογος τῆς μαρτυρικῆς πορείας τοῦ 
ὑπόδικου Χριστιανοῦ. Ἐκεῖ, μπροστά 
στά μάτια χιλιάδων φιλοθεάμονων 
εἰδωλολατρῶν, ἀλλά καί στά ἔμπλεα ἀπό 
πόνο καί χαρά μάτια κρυπτοχριστιανῶν, 
ὁ μάρτυρας θά γινόταν βορά τῶν θηρίων.

Ὡστόσο οἱ ρωμαϊκές ἀρχές ἔπεσαν ἔξω 
στούς ὑπολογισμούς τους καί «ἐσκοτίσθη 
ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία»1, κατά τόν 
Ἀπόστολο Παῦλο. Γιατί ἐκεῖ πού νόμιζαν 
καί προσδοκοῦσαν, ὅτι θά ἐνέσπειραν τόν 
φόβο καί τόν πανικό στούς Χριστιανούς 
μέ τίς διώξεις καί τά βασανιστήρια, 

πετύχαιναν τό ἀντίθετο. Τό ἡρωικό 
φρόνημα τῶν μαρτύρων ἐμψύχωνε τά 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
«ἔτρεχε καί δοξαζόταν»2. Τά πλήθη τῶν 
πιστῶν αὐξάνονταν καί συνωστίζονταν, 
γιά νά δοῦν καί νά θαυμάσουν τούς μάρ-
τυρες καί νά παρακαλέσουν τόν Θεό νά 
τούς ἀξιώσει, ὥστε καί αὐτοί ὑπέρ τοῦ 
ἁγίου ὀνόματός του νά προσφέρουν τόν 
ἑαυτό τους θυσία. 

Τοῦτο συνέβηκε καί μέ τόν ὑποψήφιο 
μάρτυρα Ἐπίσκοπο τῆς Ἀντιοχείας 
Ἰγνάτιο. Ὄντας αὐτός μαθητής τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀλλά 
καί ἀκόλουθος-διάδοχος τῶν Ἀπο-
στόλων, συλλαμβάνεται ὡς ὑπεύθυνος 
τῆς φυτείας τῆς Ἐκκλησίας στή μείζονα 
περιοχή τῆς Ἀντιοχείας. Γι᾽ αὐτό καί δε-
μένος μέ φρουρά «δέκα λεοπάρδοις», 
ὅπως ὁ Ἅγιος τούς χαρακτηρίζει, «οἵ καί 
εὐεργετούμενοι χείρους γίνονται»3, βιά-
ζεται, κακοπαθώντας, ὡς κακοῦργος, νά 
φθάσει στή Ρώμη. 

Κατά τή μαρτυρική τούτη πορεία του  
ὁ Ἰγνάτιος σταθμεύει στή Σμύρνη καί στήν 
Τρωάδα, ὄχι γιατί ὁ ἴδιος τό ρύθμιζε, ἀλλά 

Τό «μαρτύριον τοῦ αἵματος»

καί τό «μαρτύριον τῆς συνειδήσεως»

Νίκου Νικολαΐδη*

*  Ὁ κ. Νίκος Νικολαΐδης εἶναι Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στό Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. 
1 Ρωμ. 1:21. 
2 Β΄ Θεσ. 3:1.
3 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 5, ΒΕΠ 2, 275.
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γιατί τό ὁδοιπορικό τοῦ μαρτυρίου του 
τό ἀπαιτοῦσε. Οἱ ἑπτά Ἐπιστολές του, 
τέσσερεις ἀπό τή Σμύρνη καί τρεῖς ἀπό 
τήν Τρωάδα, εἶναι μεστές θεολογικῶν 
καί ἐκκλησιολογικῶν εἰδήσεων, ὅπως 
καί ἠθικοπρακτικῶν πληροφοριῶν 
γιά τή ζωή καί τό ἦθος τῆς πρώιμης 
Ἐκκλησίας. Ἦταν καί τούτη ἡ πορεία ἀπό 
τήν Ἀντιόχεια πρός τή Ρώμη ἕνα ἔργο 
τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, γιά νά γραφεῖ 
καί νά διασωθεῖ αὐτός ὁ θησαυρός τῆς 
ἰγνατιανῆς θεολογίας καί ἐκκλησιολογίας, 
ὡς ζῶσα μαρτυρική παράδοση μέσα στόν 
πνευματικό σιτοβολῶνα τῆς  Ἐκκλησίας καί 
νά ἀποτελέσει τή γέφυρα τῆς ἀποστολικῆς 
καί τῆς μεταποστολικῆς περιόδου. 

Μιά, ὅμως, ἀπό τίς ἑπτά αὐτές Ἐπι-
στολές διαφοροποιεῖται τῶν ἄλλων. Οἱ ἕξι 
ἔχουν ὁμοιόμορφο περιεχόμενο. Θέματα 
τῆς σύνολης ζωῆς καί πρακτικῆς τῆς Ἐκ-
κλησίας διανθίζουν τή θεματολογία τους. 
Μόνο ἡ πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τοῦ 
Ἰγνατίου πρωτοτυπεῖ. Καί ὁ λόγος; 

Ἡ ἀγάπη ἡ ὑπερβάλλουσα πρός τό πρό- 
σωπο τοῦ μεγάλου τούτου Ἀποστολικοῦ 
Πατέρα, τοῦ Ἰγνατίου, «ἀνάγκασε» ἐπι-
φανῆ, ὡς φαίνεται, μέλη τῆς ρωμαϊκῆς 
Ἐκκλησίας, νά δράσουν μονομερῶς καί 
χωρίς τήν εὐλογία τοῦ τοπικοῦ Ἐπι-
σκόπου τους, νά φροντίσουν, ὥστε νά 
προεξασφαλίσουν τήν ἀπαλλαγή τοῦ 
Ἰγνατίου ἀπό τόν μαρτυρικό θάνατο. 
«Μήν ἀνησυχεῖς, Γέροντα Πατέρα μας», 
τόν εἰδοποίησαν μέ γράμμα τους. «Θά 
ἔλθεις στή Ρώμη καί μεῖς φροντίσαμε 

νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τό μαρτύριο. Ἔτσι 
θά μπορέσομε νά σέ χαροῦμε ἐλεύθερο 
ἀνάμεσά μας». Αὐτά τοῦ διεμήνυσαν, 
ὄντας ὁ Ἰγνάτιος στή Σμύρνη. Τοῦτο, 
τουλάχιστον, τεκμαίρεται ἀπό τήν 
ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Ἰγνατίου, γιατί, 
προφανῶς, τό γράμμα τῶν Ρωμαίων δέν 
σώζεται. Καί ὁ πολιός Γέροντας, ἀντί νά 
τόν χαροποιήσει ἡ εἴδηση τῆς σωτηρίας 
του, ἀντίθετα τόν στενοχώρησε κατάβαθα. 
Ἔτσι διαγγέλλει μέ τήν ἐπιστολή του, μέ 
τρόπο διακριτικό ἀλλά ἔντονα ἐπιτιμητικό, 
τήν ἀπόρριψη τῆς προσφορᾶς τους. 
«Δεδεμένος γάρ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐλπίζω 
ὑμᾶς ἀσπάσασθαι»4. «Θά σᾶς δῶ καί θά 
σᾶς χαιρετήσω, ὄχι ἐλεύθερος, ἀλλά μέ τά 
δεσμά τοῦ Χριστοῦ». Ὅμως «φοβοῦμαι τήν 
ὑμῶν ἀγάπην, μή αὐτή μέ ἀδικήσῃ... τοῦ 
Θεοῦ ἐπιτυχεῖν»5. 

Καί προεκτείνει τόν λόγο, καλώντας 
τους: «Ἵνα ἐν ἀγάπῃ χορός γενόμενοι, 
ἄσητε τῷ Πατρί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τόν 
Ἐπίσκοπον Συρίας ὁ Θεός κατηξίωσεν 
εὑρεθῆναι ἐν δύσει...»6. Ἔτσι θεωρεῖ τό 
ἐπικείμενο μαρτύριό του ὡς τιμητική 
ἀπό Θεοῦ καταξίωση, γι᾽ αὐτό καί τούς 
προτρέπει, ὄχι νά πενθοῦν καί νά μεριμνοῦν 
πῶς θά τόν ἀπαλλάξουν, ἀλλά νά στήσουν 
θεοπρεπῆ χορό καί νά πανηγυρίσουν τό 
γεγονός. «Θέλω, ἵνα μή μόνον λέγωμαι 
Χριστιανός ἀλλά καί εὑρεθῶ»7. «Τότε 
ἔσομαι μαθητής ἀληθής τοῦ Χριστοῦ, ὅτε 
οὐδέ τό σῶμά μου ὁ κόσμος ὄψεται»8. 
Ἑπομένως, ὁδεύοντας καί μή δειλιώντας  
ὁ Ἰγνάτιος πρός τή Ρώμη, πληροφορεῖ τούς 

4 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 1, ΒΕΠ 2, 274. 
5 Ἰγνατίου, ὅ.π.
6 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 2, ΒΕΠ 2, 274.
7 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 3, ΒΕΠ 2, 275. 
8 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 4, ΒΕΠ 2, 275.
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Χριστιανούς ὅτι «νῦν ἄρχομαι μαθητής 
εἶναι»9. Γι᾽ αὐτό μέ πολλή πεποίθηση καί 
ἡρεμία παρακαλεῖ τούς αὐτόκλητους 
«εὐεργέτες» του νά σταματήσουν, γιατί, 
«ἐγώ ἑκών ὑπέρ Θεοῦ ἀποθνήσκω»10. Δέν 
ὑπῆρξε ἔκνομος σέ ὁτιδήποτε. Τό ἔγκλημά 
του ἦταν ἡ πίστη στόν ἀληθινό Θεό. Ἔτσι, 
γράφει, «μή εὔνοια ἄκαιρος γένησθέ μοι. 
Ἄφετέ με θηρίων εἶναι βοράν, δι᾽ ὧν ἐστιν 
Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. Σῖτός εἰμι Θεοῦ καί δι᾽ 
ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα καθαρός 
ἄρτος εὑρεθῶ τοῦ Χριστοῦ»11!

Τί ὑπέροχος θεοτερπής χαρακτηρισμός! 
Πόσο τοῦ μαρτυρίου τοῦ αἵματος ἐξαίρει 
τό νόημα! Ποία ἡ τοῦ ὕψους συνείδηση 
τοῦ μάρτυρα κατατίθεται! Ὁ μάρτυρας 
εἶναι τό σιτάρι τοῦ Θεοῦ, πού μπαίνει 
στίς μυλόπετρες (στά δόντια τῶν θηρίων), 
μεταποιεῖται σέ ἀλεύρι, ζυμώνεται μέ τό 
μαρτύριο καί ψήνεται στόν θυσιαστικό 
φοῦρνο, ὥστε ὡς ὥριμος πλέον ἄρτος νά 
παρατεθεῖ στό τραπέζι τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ! 

Γι’ αὐτό καί θεωρεῖ τό μαρτύριο τοῦ 
αἵματός του ὡς τή μοναδική εὐκαιρία 
πού τοῦ δίνεται, ὥστε «σπονδισθῆναι 
Θεῷ»12 (νά γίνει θυσία στόν Θεό). Ἔτσι 
δικαιολογεῖται, ὅταν λέγει: «Ὠναίμην τῶν 
θηρίων τῶν ἐμοί ἡτοιμασμένων, καί εὔχομαι 
συντόμως με καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ τινῶν 

δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο. Κἄν αὐτά δέ 
ἑκόντα μή θελήσῃ, ἐγώ προσβιάσομαι. 
Συγγνώμην μοι ἔχετε τί μέ συμφέρει 
ἐγώ γινώσκω»13. Εὐεργέτης, λοιπόν, 
τοῦ μάρτυρα τά θηρία, τά ὁποῖα καί ἄν 
δειλιάσουν νά τόν κατασπαράξουν, ὅπως 
ἔκαμαν σέ ἄλλες παρόμοιες περιπτώσεις, 
αὐτός θά τά προκαλέσει νά τόν φᾶνε! Καί 
ὄχι μόνο τόν διά τῶν θηρίων θάνατο δέν 
ὀρρωδεῖ, ἄλλά ὁ Ἰγνάτιος διαμηνύει πώς: 
«Πῦρ καί σταυρός, θηρίων τε συστάσεις, 
ἀνατομαί, διαιρέσεις, σκορπισμοί ὀστέων, 
συγκοπή μελῶν, ἀλεσμοί ὅλου τοῦ 
σώματος, κακαί κολάσεις τοῦ διαβόλου 
ἐπ’ ἐμέ ἐρχέσθωσαν, μόνον ἵνα Χριστοῦ 
ἐπιτύχω»14. Ἰδού, λοιπόν, ὁ δοξολογικός 
διθύραμβος τῆς προσφορᾶς τοῦ μαρτυρίου 
τοῦ αἵματος ὑπέρ Χριστοῦ!

Καί ὅλα τοῦτα κατατίθενται ἀπό τόν 
Ἰγνάτιο, γιατί; Διότι τυχόν ἀπαλλαγή 
του ἀπό τό μαρτύριο, μέ τά μέσα πού τοῦ 
ὑπόσχονταν οἱ ἐπίδοξοι θαυμαστές του, 
αὐτό γιά τόν ἴδιο, ὡς Χριστιανό, σήμαινε 
ὅτι ἀπέβαινε θῦμα τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ 
ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου15. Στέρεη 
πεποίθηση τοῦ Ἐπισκόπου Ἰγνατίου καί 
ταυτόχρονα χαρά καί στέφανός του εἶναι 
νά γίνει «μιμητής τοῦ πάθους τοῦ Θεοῦ 
του»16 (δηλαδή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ). «Ὁ 
ἐμός ἔρως ἐσταύρωται», δηλώνει, «γι’ αὐτό 

9 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 5, ΒΕΠ 2, 275.
10  Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 4, ΒΕΠ 2, 275.
11 Ἰγνατίου, ὅ.π.
12 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 2, ΒΕΠ 2, 274.
13 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 5, ΒΕΠ 2, 275.
14 Ἰγνατίου, ὅ.π.
15 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 7, ΒΕΠ 2, 276.
16 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 6, ΒΕΠ 2, 276.
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καί ἐγώ διακατέχομαι ἀπό τόν σφοδρό 
ἔρωτα τοῦ μαρτυρίου»17. Καί, ὅταν ὅλα 
τοῦτα συμβοῦν, τότε θα πραγματοποιηθεῖ, 
λέγει ὁ Ἰγνάτιος, «ἡ δύση μου ἀπό τόν 
κόσμο αὐτό καί ἡ πρός τόν Θεό ἀνατολή 
μου18. Ἀφῆστε με, λοιπόν, νά μαρτυρήσω, 
γιατί τίποτα δέν μέ συγκινεῖ ἀπό τά 
πράγματα τοῦ κόσμου τούτου». Καί ὡς 
ἐπωδό τῶν γραφομένων του, ἀναφωνεῖ: 
«Ὁ τοκετός μοι ἐπίκειται»19. Ἔτσι ἐξηγεῖται, 
γιατί ἐπικράτησε νά θεωρεῖται καί νά 
πανηγυρίζεται τό μαρτύριο τοῦ αἵματος 
«ὡς τοκετός» ἤ «γενέθλιος ἡμέρα» τοῦ 
μάρτυρα. 

Ἀλλά τό μαρτύριο τοῦ αἵματος, ὡς 
μαρτυρία, κατάθεση καί ὁμολογία «ὑπέρ 
τῆς ἀληθείας», δηλαδή ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, 
γιατί ὁ Χριστός ταύτισε τόν ἑαυτό του μέ 
τήν ἀλήθεια, μέ τό νά διδάσκει, ὅτι «ἐγώ 
εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»20, δέν 
εἶναι γνώρισμα μιᾶς περιόδου, ὅπως αὐτή 
τῶν διωγμῶν. Ἡ Ἐκκλησία πορεύεται μέσα 
στήν  Ἱστορία καί ὁ κατ’ αὐτῆς, δηλαδή 
τῶν μελῶν της, πόλεμος δέν γνωρίζει 
ἀνακωχή. Γιατί «ὁ ὄφις βάλλει ἐκ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ… ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα 
αὐτήν ποταμοφόρητον ποιήσῃ»21.

Αὐτός, λοιπόν, ὁ κατά τοῦ «σπέρματος 
(τῶν μελῶν) αὐτῆς (πόλεμος), τῶν 

τηρούντων τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καί 
ἐχόντων τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ»22 εἶναι 
διαχρονικός, συνεχής, ποικίλος καί 
ἀδιάπτωτος. Ἑπομένως, οἱ Χριστιανοί 
εἴμαστε καί θά εἴμαστε μέχρι τῆς 
ἀναχώρησής μας ἀπό τόν κόσμο αὐτό 
καί μέχρι πού θά κτυπᾶ καί ὁ τελευταῖος 
τῆς καρδίας μας κτύπος, σέ ἐμπόλεμη 
κατάσταση. Τοῦτο δηλοποιεῖ πώς ἡ 
ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ταυτόσημη 
μέ τό μαρτύριο, δηλαδή μέ τήν κατάθεση 
μαρτυρίας ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ23. Αὐτό, 
ἀκριβῶς, τό νόημα ἔχει ὁ λόγος τοῦ 
Χριστοῦ, ὅτι ἡ ὅλη ἀναστροφή μας, παρά 
τούς ὅποιους πειρασμούς, «ἀποβήσεται… 
εἰς μαρτύριον»24. Ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί στήν 
ἐκκλησιαστική γραμματεία καί ὁρολογία 
συνυπάρχουν καί συνεκφαίνονται, ὡς 
ἱστορία καί ἐμπειρία, τόσο τό «μαρτύριον 
τοῦ αἵματος» ὅσο καί τό «μαρτύριον 
τῆς συνειδήσεως». Χαρακτηριστικοί, 
ἐπί τοῦ προκειμένου εἶναι οἱ λόγοι τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου: «Ἡ γάρ καύχησις 
ἡμῶν αὕτη ἐστί, τό μαρτύριον τῆς 
συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι 
καί εἰλικρινείᾳ Θεοῦ ἀνεστράφημεν τῷ 
κόσμῳ περισσοτέρως δέ πρός ὑμᾶς»25. 
Τό ἕνα, λοιπόν, εἶδος τοῦ μαρτυρίου, μέ 
τήν ἔννοια «τοῦ αἵματος», καί τό ἀλλο, 

17 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 7, ΒΕΠ 2, 276.
18 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 2, ΒΕΠ 2, 274.
19 Ἰγνατίου, Πρός Ρωμαίους, 6, ΒΕΠ 6, 275.
20 Ἰω. 14:6.
21 Ἀπ. 12:15.
22 Ἀπ. 12:17. 
23 Ἡ λέξη μάρτυρος παράγεται ἀπό τό ρῆμα μάρπτω, ἄρα μάρπτυρος μέ ἀποβολή τοῦ π ἤ ἀπό τό ρῆμα μαίρω, πού 
σημαίνει, τό πρῶτο «τόν δυνάμενον ἐκ τοῦ κατειληφέναι τί περί αὐτοῦ εἰπεῖν» καί τό δεύτερο «τόν λαμπρύνοντα καί 
εἰς φῶς ἄγοντα τό ζητούμενον», βλ. THOMAS GAISFORD, ETYMOLOGICON MAGNUM LEXICON, Ἐκδόσεις 
Πελεκάνος, Ἀθήνα 2000. 
24 Λουκ. 21:13. 
25 Β΄ Κορ. 1:12.
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μέ τήν ἔννοια «τῆς συνειδήσεως» καί 
συνυπάρχουν καί ταυτίζονται, γιατί ἔχουν 
ὡς κοινό γνώρισμα καί παρονομαστή «τό 
μαρτύριον» ὡς ὄψεις ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ 
νομίσματος. 

Ἐξόχως χαρακτηριστικά, ἐπί τοῦ 
προκειμένου, εἶναι καί τά ὅσα διδάσκει 
ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος26, σχετικά μέ τήν 
ὕπαρξη καί τόν ρόλο τῆς συνείδησης καί 
σέ ἀναφορά μέ τό «μαρτύριον». Λέγει, 
λοπόν, ὁ Ἅγιος: «Ὅτε ἐποίησεν ὁ Θεός 
τόν ἄνθρωπον, ἐνέσπειρεν αὐτῷ τί ποτε 
θεῖον, ὥσπερ λογισμόν τινα θερμότερον 
καί φωτεινόν σπινθῆρος λόγου ἐπέχοντα 
φωτίζοντα τόν νοῦν καί δεικνύοντα 
αὐτῷ τό καλόν ἀπό τοῦ κακοῦ. Τοῦτο 
κατακαλεῖται συνείδησις, ὅς ἐστιν ὁ 
φυσικός νόμος»27. Καί ἀκόμη «οὐδείς ἐστίν 
ὁ μή ἔχων αὐτήν»28. 

Αὐτή, ὅμως, ἡ συνείδηση, λέγει ὁ Ἅγιος, 
λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, «καταχώσθηκε καί 
καταπατήθηκε» καί δυσλειτουργεῖ ὡς 

φυσικός νόμος, γι’ αὐτό καί «ἐδεήθημεν», 
στήν παλαιά οἰκονομία τούς προφῆτες 
καί στή νέα οἰκονομία «τήν ἐπιδημίαν 
τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τό 
ἀνακαλύψαι καί ἀνεγεῖραι αὐτήν». Ἔτσι, ἡ 
συνείδηση καί μέ βάση τή θεία ἀποκάλυψη, 
μπορεῖ καί ἐπανευρίσκει τόν φυσικό της 
ρόλο καί κατορθώνει νά «ὑπομιμνήσκῃ 
ἡμᾶς τό ὀφειλόμενον»29. 

Ἑπομένως, ὁ ρόλος τῆς συνείδησης 
εἶναι διπλός: «Αὕτη γάρ ἡμᾶς ἐλέγχει εἰς τό 
καλόν (δηλαδή μᾶς ἐπιδοκιμάζει) (ἀλλά) 
καί εἰς τό κακόν (μᾶς τύπτει), καί δεικνύει 
ἡμῖν τί ποιῆσαι καί τί μή ποιῆσαι»30. 

Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη, τονίζει ὁ ἀββᾶς 
Δωρόθεος, «νήφειν ἡμᾶς πάντοτε»31 
καί «φυλάττειν τήν συνείδησιν»32, ὥστε 
«τρανῶς λαλεῖν ἡμῖν καί τηρεῖν» τά 
δέοντα33. Τοῦτος ὁ ἀγώνας συνιστᾶ τό 
«μαρτύριον τῆς συνειδήσεως», τό ὁποῖο 
ἐκβάλλει μαζί μέ τό «μαρτύριον τοῦ 
αἵματος» στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

26  Γεννᾶται τό 500 μ.Χ. στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Πῆρε μεγάλη μόρφωση. Νεαρός κείρεται μοναχός στή Μονή 
τοῦ Σερίδου στή Γάζα, ὡς ὑποτακτικός τοῦ Μεγάλου Γέροντα Βαρσανουφίου. Ἀκολουθεῖ γιά ἕνα διάστημα τόν 
ἐρημιτικό βίο, γιά νά ἱδρύσει δική του Μονή στή συνέχεια, ἡ ὁποία καταστράφηκε τό 634 ἀπό τούς Ἄραβες. 
27 Δωροθέου, Περί συνειδήσεως, PG 88, 1652D.
28 Δωροθέου, ὅ.π., 1653 Β. 
29 Δωροθέου, ὅ.π., 1653 ΑΒ. 
30 Δωροθέου, ὅ.π., 1656 Β.
31 Δωροθέου, ὅ.π., 1657 Β.
32 Δωροθέου, ὅ.π., 1653 D. 
33 Δωροθέου, ὅ.π., 1653 Β.
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Ἡ θεολογική ἐπιστήμη τά τελευταία 
χρόνια ἔχει ἀσχοληθεῖ ἀρκετά μέ τό θέμα 
τῶν νεομαρτύρων οἱ ὁποῖοι, κατά τήν 
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, θυσίασαν 
τή ζωή τους ἀρνούμενοι νά ἀλλάξουν 
τήν πίστη τους. Οἱ ἐρευνητές ὅμως ἀσχο-
λήθηκαν, κυρίως, μέ τήν ἔκδοση τῶν Βίων 
τους καί τῶν ἀσματικῶν ἀκολουθιῶν.  
Οἱ πληροφορίες πού ἀντλοῦνται ἀπό τίς 
Πηγές εἶναι ἐξαιρετικά χρήσιμες καθώς 
μᾶς δίνουν μία σαφῆ εἰκόνα γιά τόν τρόπο 
πού ἀντιμετώπιζαν τό Ἰσλάμ οἱ μάρτυρες 
τῆς ἐποχῆς.

Μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινού-
πολης, τό 1453 μ.Χ., τό Ἑλληνορθόδοξο 
γένος διχάστηκε γιά τή στάση πού ἔπρεπε 
νά κρατήσει ἀπέναντι στόν Τοῦρκο 
κατακτητή. Ἔτσι, διαμορφώθηκαν δύο 
τάσεις: ἡ μία ὑποστήριζε ὅτι ἔπρεπε νά 
συμβιβαστοῦν μέ τή νέα κατάσταση, 
κινούμενοι ἀνάμεσα στή μοιρολατρία καί 
τήν ἐλπίδα ἀποκαταστάσεως καί ἡ ἄλλη 
ὅτι ἔπρεπε νά ἀντιδράσουν μέ κάθε τρόπο. 

Ἡ πολιτική τῆς συνυπάρξεως ἐκφρα-
ζόταν ὡς πολιτική κατευνασμοῦ τοῦ 
κατακτητῆ καί περιορισμένης συνεργασίας. 
Τήν πολιτική αὐτή ἐγκαινίασε, γιά 
εὐνόητους λόγους, τό 1454 ὁ Πατριάρχης 
Γεννάδιος Σχολάριος. Ἡ στάση αὐτή 
στόχευε στήν περίσωση τῶν δυνάμεων 
πού εἶχαν μείνει στό γένος, ἀρκεῖ νά μήν 

ὑπερέβαιναν κάποια ὅρια καί ὁδηγοῦσαν 
στήν προσβολή τῆς πίστης καί τῆς 
πατρίδας. Ἦταν ἕνα πρόσκαιρο μέτρο 
ἀπό τή στιγμή πού δέν ὑπῆρχε ἄλλη 
ἐπιλογή. Ἐξάλλου, ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε 
ἐποχή ἔχει τήν ἀποστολή τῆς Μάνας  
ἡ ὁποία προφυλάσσει καί σώζει τά παιδιά 
της. Κάθε δυναμική στάση, πού θά 
ὁδηγοῦσε σέ ἀποτυχία καί καταστροφή, 
θά καταλογιζόταν ἀρνητικά ἐναντίον 
της. Ἀκόμη καί τά ἐκκλησιαστικά κείμενα 
τῆς περιόδου αὐτῆς, κυρίως αὐτά πού 
ἐξέδιδε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
πρέπει νά ἀποκρυπτογραφηθοῦν διότι, 
βασικός σκοπός τους ἦταν νά μήν προ-
καλέσουν ἤ καί νά παραπλανήσουν τήν 
Πύλη. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς 
Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία, ἔπρεπε νά διατηρεῖ 
καλές σχέσεις μέ τήν Πύλη, ἀνεξάρτητα 
ἀπό τίς πραγματικές του διαθέσεις καί 
μέχρι ἐκεῖ πού δέν προσβάλλονταν ἡ Ὀρ-
θόδοξη χριστιανική πίστη. Ἐξάλλου, οἱ 
πολλές καί συχνές θανατικές ἐκτελέσεις 
Πατριαρχῶν, Μητροπολιτῶν καί ἄλλων 
κληρικῶν ἀποδεικνύουν, πόσο μικρή 
ἦταν ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς Πύλης ἀπέναντί 
τους. Δέν ὑπάρχει ἐξέγερση πού νά μήν 
πρωτοστάτησαν ἤ συμμετεῖχαν κληρικοί 
ὅλων τῶν βαθμίδων. Τόν 16ο - 17ο αἰ. 
Πατριάρχες καί Μητροπολίτες συμμετεῖχαν 
σχεδόν σέ ὅλες τίς ἐξεγέρσεις. Μαζί 

Νεομάρτυρες

Ἀφροδίτης Κουτρουμπέλη*

Β΄ μΕΡΟΣ: ΝΕΟτΕΡΟΙ ΚαΙ ΣυΓΧΡΟΝΟΙ ΔΙΩΓμΟΙ

*  Ἡ κα Ἀφροδίτη Κουτρουμπέλη εἶναι Θρησκειολόγος, Ἐπιστημονική Συνεργάτιδα τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προ-
γράμματος Θεολογικῶν Σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. 
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τούς ἀκολουθοῦσαν καί πολλοί ἁπλοί 
κληρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι προέβαλαν 
τή συνεπέστερη γιά τήν Ὀρθοδοξία καί 
τήν ἀποτελεσματικότερη γιά τό γένος 
ἀντίσταση θυσιάζοντας τόν ἑαυτό τους. 
Εἶναι οἱ γνωστοί νεομάρτυρες οἱ ὁποῖοι 
ξαναζωντάνεψαν τήν ἀρχαία χριστιανική 
παράδοση τοῦ μαρτυρίου. Ἡ ὁμολογία 
τους ἀποσκοποῦσε στήν ἔμπρακτη 
ἀπόρριψη τοῦ κατακτητῆ καί τήν ἄμεση 
ἐπιβεβαίωση τῆς ὑπεροχῆς τῆς πίστεώς 
τους.

Ὁ ὅρος νεομάρτυρας χρησιμοποιήθηκε 
γιά πρώτη φορά κατά τήν περίοδο τῆς 
εἰκονομαχίας γιά νά δηλώσει ἐκείνους 
πού θυσιάστηκαν ἐπειδή προσκυνοῦσαν 
τίς εἰκόνες1. Τά τελευταία 250 χρόνια 
ὅμως, ἀπό τό 1453 καί ἑξῆς, ἐπικράτησε ἡ 
συνήθεια νά ἀποκαλοῦνται νεομάρτυρες 
ὅσοι θανατώθηκαν ἀπό τούς Τούρκους 
ἐπειδή δέν δέχθηκαν μέ κανένα τρόπο νά 
προδώσουν τήν πίστη τους στό Χριστό. 
Ὁ ὅρος χρησιμοποιήθηκε γιά νά τούς 
διακρίνει ἀπό τούς ἀρχαίους μάρτυρες 
τῆς πίστεως2. Βέβαια ὁ περιορισμός τοῦ 
χαρακτηρισμοῦ ὡς νεομαρτύρων μόνο 
αὐτῶν πού ἔδρασαν καί θυσιάστηκαν 

κατά τά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας δέν 
εἶναι ἀπόλυτα ὀρθός γιατί ἀδικεῖ ὅλους 
ὅσοι θυσιάστηκαν λίγο νωρίτερα (12ο - 14ο 
αἰ.) παρόλο πού θανατώθηκαν ἀπό τόν ἴδιο 
κατακτητή καί γιά τούς ἴδιους λόγους3.

Χρονικά, δέν περιορίζονται μέχρι τήν 
ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀλλά βρίσκουμε 
καί κατά τήν περίοδο τῆς μικρασιατικῆς 
καταστροφῆς τοῦ 19224. Στό μαρτυρικό 
νησί τῆς Κύπρου μποροῦμε νά κατα-
τάξουμε στούς νεομάρτυρες καί αὐτούς 
πού γεύτηκαν μαρτυρικό θάνατο κατά 
τήν περίοδο τῆς ἀγγλοκρατίας καί τῆς 
τουρκικῆς εἰσβολῆς.

Ἐκεῖνο πού τούς κάνει νά ξεχωρίζουν 
ἀπό τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες πού 
θυσιάστηκαν γιά τήν πατρίδα εἶναι ὅτι 
διακρίνονται ὄχι μόνο γιά τόν ἡρωϊσμό 
ἀλλά καί γιά τήν ἁγιότητα. Κίνητρό τους 
δέν ἦταν σέ καμία περίπτωση τό μίσος 
ἐναντίον τῶν κατακτητῶν ἀλλά ἡ ἀγάπη 
γιά τόν Χριστό καί τήν πατρίδα. Στήν 
κατάλληλη προετοιμασία τους μεγάλη 
ἦταν ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ 
τῶν πνευματικῶν πατέρων. Καί μόνο ἡ 
καθιέρωση τῆς τιμῆς τῆς μνήμης τους, 
ἀμέσως μετά τόν θάνατό τους, βεβαιώνει 

1 Βλ. Στ. Παπαδόπουλου, Οἱ νεομάρτυρες καί τό δοῦλον γένος, ἐν Ἀθήναις 1973, σ. 24∙ Μ. Τρίτου, Οἱ νεομάρτυρες 
καί ἡ προσφορά τους στό γένος, Κατερίνη 1994, σ. 19.
2 Βλ. Ἰ. Ἀναστασίου, Εἰσαγωγικά γιά τή μελέτη τῶν νεομαρτύρων, (Ἀνάτυπο), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 29∙ Δ. Τσά-
μη, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 108∙ Ἰ. Θεοχαρίδη-Δ. Λουλέ, Οἱ νεομάρτυρες στήν 
Ἑλληνική Ἱστορία (1453-1821), Δωδώνη, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἰωάννινα 1988, σ. 135.
3  Σύμφωνα μέ τόν Π. Πάσχο: «Γιά ἱστορικούς καί καθαρά ἐπιστημονικούς λόγους, στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, πρέπει νά θεωροῦνται ὡς Νεομάρτυρες, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Χριστιανοί πού, στά ὑστεροβυζαντινά καί μετα-
βυζαντινά χρόνια, βασανίστηκαν γιά νά ἐξωμόσουν, καί ἀφοῦ ὑπέστησαν τά πάνδεινα ἀπό τούς βάρβαρους Μου-
σουλμάνους, ὁμολόγησαν τήν καλήν ὁμολογίαν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί προτίμησαν τόν αἱμάτινο στέφανο τοῦ 
μαρτυρίου», Ἅγιοι, οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. Εἰσαγωγή στήν ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1997, σ. 110. 
Κατά τόν Ν. Τωμαδάκη νεομάρτυρες δέν πρέπει νά θεωροῦνται μόνο ὅσοι μαρτύρησαν κατά τήν περίοδο τῆς Τουρ-
κοκρατίας ἀλλά καί ὅσοι θυσιάστηκαν ἀπό τόν 7ο αἰ. καί μετά, ὅταν ὁ Μωάμεθ θέλησε νά ἐπιβληθεῖ μέ τό σπαθί του. 
βλ. Ν. Τωμαδάκη, Οἱ Νεομάρτυρες τοῦ Βυζαντίου καί ἡ Φιλοθέη Μπενιζέλου ἡ Ἀθηναία, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τ. 21, Ἀθήνα 1970-1971, σ. 14-15.
4 Βλ. Κ. Ἄμαντου, Νεομάρτυρες, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
τ. 4, Ἀθήνα 1953-1954, σ. 167.
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τήν σιωπηρή πολλές φορές, γιά εὐνόητους 
λόγους, κατάφαση ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅσον ἀφορᾶ 
τή θυσία τους καί ἀναγνώριση τῆς 
σημασίας της γιά τή συνέχεια τοῦ γένους.

Πολύ σημαντική ἐπίσης, γιά τή 
στήριξη τῶν νεομαρτύρων ἦταν καί ἡ 
προσφορά τῶν μοναστηριῶν. Πολλοί 
ὑποψήφιοι μάρτυρες κατέφυγαν ἐκεῖ γιά 
νά ἠρεμήσουν, νά σκεφτοῦν καί νά πάρουν 
τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ, λίγο πρίν 
ὁδηγηθοῦν στό μαρτύριο.

Μελετώντας κανείς τά Συναξάρια 
τῶν νεομαρτύρων δέν θά βρεῖ νά ἀνα-
πτύσσονται μεγάλες θεολογικές ἔννοιες 
καί αὐτό ἴσως νά ὀφείλεται στό γεγονός 
ὅτι πολλές φορές, ἐξαιτίας τῶν συνθηκῶν 
πού ἐπικρατοῦσαν στήν Ἑλλάδα, τό 
μορφωτικό ἐπίπεδο εἶχε μείνει ἰδιαίτερα 
χαμηλό. Ἔτσι θά βρεῖ κανείς ἀνθρώπους 
ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων.

Τό σημαντικό εἶναι ὅτι μέ ὅσες γνώσεις 
καί δυνάμεις εἶχαν, δέν ὑπέκυψαν σέ καμία 
ὑπόσχεση καί δέν ὑποχώρησαν μπροστά 
σέ καμία ἀπειλή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οἱ 
κατακτητές Τοῦρκοι ἄν καί γνώριζαν ὅτι 
οἱ  Ἕλληνες ἦταν ἕνας λαός προσηλωμένος 
στήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν παράδοση 
δέν ὑποχωροῦσαν καί ἔκαναν τά πάντα 
προκειμένου νά τούς ἐξισλαμίσουν, πολλές 
φορές μέ τό ζόρι, ὑποτασσόμενοι στήν 
ἰσλαμική διδασκαλία γιά διάδοση καί 
ἐπέκταση τῆς θρησκείας τους ἀκόμη καί 
μέ τή βία.

Ἡ χριστιανική πίστη ἦταν φαινομενικά 
ἀνεκτή ἀπό τούς κατακτητές. Αὐτό ὅμως 

δέν τούς ἐμπόδιζε νά βρίσκουν ἀφορμές 
γιά νά ἐξαναγκάσουν τούς Χριστιανούς 
νά ἀσπαστοῦν τόν Μωαμεθανισμό5. 
Ἐπικρατοῦσε μία ἀρχή ἡ ὁποία ὑποστήριζε 
ὅτι κάθε Χριστιανός πού καταδικάζονταν 
σέ θάνατο γιά ὁποιοδήποτε ἀδίκημα 
μποροῦσε νά ἀπαλλαγεῖ ἄν ἀσπαζόταν 
τό Ἰσλάμ6.

Τά διάφορα οἰκονομικά προβλήματα 
πού ἀντιμετώπιζαν οἱ Τοῦρκοι τούς ἀνά-
γκασαν νά προχωρήσουν σέ κάθε εἴδους 
αὐθαιρεσίες καί βιαιότητες μέ βασικό 
σκοπό νά ἐξοικονομήσουν ὅσον τό δυνατόν 
περισσότερους οἰκονομικούς πόρους. Γιά 
τόν λόγο αὐτό χρησιμοποιοῦσαν κάθε 
μέσο γιά νά ἐξοντώσουν τούς Χριστιανούς 
καί νά ἔχουν κάποιο ὄφελος. Ἀπό τήν ἄλλη 
πλευρά ὑπῆρχαν καί πολλοί εὐσεβεῖς 
μουσουλμάνοι οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ὑπο- 
χρέωσή τους νά ἐξισλαμίσουν Χριστιανούς. 
Γιά νά τό κατορθώσουν χρησιμοποι-
οῦσαν θεμιτά καί ἀθέμιτα μέσα. Τούς 
συκοφαντοῦσαν ὅτι βλασφήμησαν τόν 
Μωάμεθ ἤ ὅτι τόν ἀποδέχτηκαν καί στή 
συνέχεια πῆραν πίσω τόν λόγο τους. 
Ἀρκοῦσε μία ψευδομαρτυρία μπροστά 
στόν ἱεροδικαστή καί ὁ Χριστιανός κατα-
δικάζονταν ἀμέσως σέ θάνατο. Σέ ὅλη αὐτή 
τήν χαοτική κατάσταση βέβαια, συνέβαλε 
καί ἡ ἔλλειψη ἑνός κράτους δικαίου.

Οἱ νεομάρτυρες χωρίζονται τυπολογικά 
σέ τέσσερις κατηγορίες: 1) Στήν πρώτη 
κατηγορία συναντοῦμε αὐτούς πού 
προκάλεσαν τούς Ὀθωμανούς καί μετά 
ἀπό τήν ἄρνησή τους νά ἀσπαστοῦν 
τό Ἰσλάμ, θυσίασαν τή ζωή τους. Ἀκο-

5 Κ. Ἄμαντου, Σχέσεις Ἑλλήνων καί Τούρκων, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι 1955, σ. 129.
6 Βλ. Γ. Μαντζαρίδη, Πρόσωπο καί θεσμοί, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 118∙ Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, Οἱ Νεομάρ-
τυρες, Ἀθῆναι 3 1970, σσ. 24-25.
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λουθοῦσαν τό πρότυπο τῶν μαρτύρων 
τῆς πρώτης ἐκκλησίας πού προσέρχονταν 
αὐτόκλητοι στό μαρτύριο7. Ἡ Ἐκκλησία 
βέβαια, ἦταν πάντα πολύ ἐπιφυλακτική 
καί γενικά ἀπέτρεπε τούς πιστούς ἀπό τήν 
αὐτόκλητη πρόκληση καί προσέλευση στό 
μαρτύριο. 2) Στή δεύτερη βρίσκουμε ὅσους 
κάτω ἀπό ἰδιαίτερες συνθῆκες ἀρνήθηκαν 
τή χριστιανική πίστη καί στή συνέχεια 
ἐπέστρεψαν μετανοημένοι. Θέλοντας 
νά «ἐξιλεωθοῦν» γιά τό ἁμάρτημά τους 
ὁδηγήθηκαν, πολλές φορές ἑκούσια, 
στό μαρτύριο. Ἡ ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς 
ὁμάδας ἀμφισβητήθηκε ἀπό κάποιους, 
γι’ αὐτό θεώρησαν ἀπαραίτητο νά 
τούς ὑπερασπισθοῦν οἱ συντάκτες τῶν 
Βίων τους8. Ἀπό τήν ὁμάδα αὐτή μᾶς 
προέκυψε ἕνας σημαντικός ἀριθμός νεο- 
μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι βρισκόμενοι σέ κα- 
τάσταση ἀδυναμίας, φόβου ἤ πειθα-
ναγκασμοῦ, ἀρνήθηκαν τήν πίστη 
τους ἀλλά μετανόησαν καί θέλησαν νά 
ἐπανορθώσουν. Ὁ βίαιος ἐξισλαμισμός 
ἦταν μία τακτική τήν ὁποία ἀκολουθοῦσαν 
οἱ Τοῦρκοι. Τούς διακατεῖχε ἀπέραντη 
μισαλλοδοξία καί ἔντονος θρησκευτικός 
φανατισμός. Τυπικά, ὅπως προκύπτει 
ἀπό τό Βεράτι πού εἶχε δώσει ὁ Μωάμεθ 
Πορθητής στόν Πατριάρχη Γεννάδιο Σχο-
λάριο, οἱ χριστιανοί ἦταν ἐλεύθεροι νά 

λατρεύουν τόν Θεό τους καί νά ἀσκοῦν 
τά θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οἱ φρι- 
καλεότητες ὅμως πού ἀκολούθησαν 
ἀπέδειξαν ὅτι τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἴσχυε 
στήν πράξη. Ὁ ἐξισλαμισμός ἐπιβάλλονταν 
γιά τρεῖς κυρίως λόγους: α) τό ἀπαιτοῦσε 
ἡ θρησκευτική τους συνείδηση, ἡ ὁποία 
διέτασσε ἀπό τή μία νά περιφρονοῦν τούς 
ἄπιστους, ἀπό τήν ἄλλη νά ἐπιδιώκουν μέ 
κάθε τρόπο νά τούς προσελκύσουν στή 
μωαμεθανική πίστη. β) Ἐκτός τοῦ ὅτι θά 
προσέλκυαν τούς ἄπιστους  Ἕλληνες στή 
δική τους θρησκεία θά τούς ἀπομάκρυναν 
καί ἀπό τήν ἐθνική τους συνείδηση9. Μέ 
τόν τρόπο αὐτό σιγά-σιγά θά μειώνονταν 
ἀριθμητικά οἱ ἀντίπαλοί τους καί θά 
ἀπομακρύνονταν ὁ κίνδυνος ἐπανάστασης. 
γ) Γνωρίζοντας ὅτι οἱ χριστιανοί δέν θά 
ὑπέκυπταν εὔκολα στίς πιέσεις εὕρισκαν 
διάφορα προσχήματα κατηγορώντας 
τους ὅτι προσέβαλαν τή μουσουλμανική 
θρησκεία καί ἔθνος. Τούς πρότειναν, 
λοιπόν, γιά νά σωθοῦν ἀπό τό βαρύ αὐτό 
παράπτωμα, νά ἐξισλαμισθοῦν. Ὅσοι 
ἐξισλαμίζονταν ἔσωζαν τή ζωή τους καί 
τά περιουσιακά τους στοιχεῖα, ἐνῶ ὅσοι 
ἀρνοῦνταν τόν ἐξισλαμισμό ὑπέμειναν 
φρικτά βασανιστήρια καί θανατώνονταν. 
Γιά νά προχωρήσουν σέ βίαιο ἐξισλαμισμό 
ἔπρεπε νά βροῦν καί μία τυπική ἀφορμή. 

7  Στό Προοίμιο τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου ὁ Νικόδημος Ἁγιορείτης γράφει: «Πολλοί ἀπό ἡμᾶς τούς νέους μάρ-
τυρας θεληματικῶς καί αὐτόκλητοι ἐπῆγαν καί ἐμαρτύρησαν∙ τό ὁποῖον εἶναι κινδυνῶδες, καί ὄχι τόσον νόμιμον»,  
σ. 18.
8 Χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό πού ἀναφέρεται στό Νέον Λειμωνάριον ὡς ἀπάντηση σέ ὅσους ἀμφισβήτησαν τούς 
ἐξ ἀρνησιχρίστων νεομάρτυρες: «Ἐπειδή δέν ἠξεύρομεν, καί (εἴθε νά μήν ἠξεύραμεν!), πώς τινές Χριστιανοί καλού-
μενοι, ὄχι μόνον δέν ὁμολογοῦν Μάρτυρας ἐκείνους ὅπου ἠρνήθησαν τόν Χριστόν, ἔπειτα ἀνανήψαντες ἀπό τήν 
ἀσέβειαν ὠμολόγησαν ἐνώπιον τῶν τυράννων, Θεόν ἀληθινόν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καί ἀπέθανον 
ὑπέρ τῆς ὁμολογίας αὐτοῦ, ὄχι μόνον, λέγω, δέν τούς ὁμολογοῦν Μάρτυρας, ἀλλά καί βλάσφημα τινά τολμῶσι 
νά φλυαροῦν κατ’ αὐτῶν, διά τοῦτο ἔρχομαι νά προσθέσω ἐδῶ ἀπόδειξιν ἀναντίρρητον, ὅτι τῷ ὄντι Μάρτυρες 
ἀληθέστατοι εἶναι οἱ ἀρνησίχριστοι, ἐπειδάν μεταμεληθέντες, ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἀποθνήσκωσιν». Βλ. Μακα-
ρίου Νοταρᾶ καί Ἀθανασίου Παρίου, Νέον Λειμωνάριον, Ἀθῆναι 1873, η΄.
9 Ἀ. Φυτράκη, Οἱ ἥρωες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, Ὀρθόδοξος Ἐπιστασία 2, Κατερίνη 1956, σ. 29.
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Πολλές φορές μάλιστα, δέν δίσταζαν νά 
καταφύγουν καί σέ ψευδεῖς κατηγορίες 
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ἡ τακτική 
αὐτή ὀνομάζονταν «ἀβανία» ἤ «ἀβανιά». 
Οἱ πιό συνηθισμένες ἀφορμές πού 
χρησιμοποιοῦσαν ἦταν οἱ ἑξῆς: 

- Ἡ ἀνυπόστατη, πολλές φορές, κα-
τηγορία ὅτι κάποιος Χριστιανός ἔβρισε 
τόν Μωάμεθ. Ὁ κατηγορούμενος παρου-
σιάζονταν μπροστά στόν ἱεροδικαστή 
καί καταδικάζονταν σέ θάνατο. Τοῦ 
δίνονταν ἡ δυνατότητα νά σωθεῖ μόνο ἄν 
ἀποδεχόταν νά ἐξισλαμισθεῖ. Σέ ἀντίθετη 
περίπτωση ἐπιβάλλονταν ὁ θάνατος ἀφοῦ 
προηγοῦνταν φρικτά βασανιστήρια.

- Τό νά φορέσει κάποιος Χριστιανός, 
ἀκόμη καί γιά ἀστεῖο, τούρκικα ροῦχα καί 
νά κυκλοφορήσει μέ αὐτά δημόσια. 

- Ἡ ἀνάγνωση τοῦ «λαί λαλᾶ»10, δη-
λαδή τῆς μουσουλμανικῆς ὁμολογίας 
πίστεως.

- Τό νά πεῖ κάποιος εὑρισκόμενος σέ 
κατάσταση θυμοῦ ἤ εὐθυμίας ὅτι θά γίνει 
Τοῦρκος.

- Ἡ σύναψη ἐρωτικῶν σχέσεων μεταξύ 
Χριστιανῶν καί μουσουλμάνων εἴτε 
ὑφίσταντο εἴτε ὄχι.

- Ἡ προσπάθεια κάποιων χριστιανῶν 
νά προσελκύσουν μουσουλμάνους στήν 
Ὀρθόδοξη πίστη.

- Ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστιανισμό κά- 
ποιου πού εἶχε ἀσπασθεῖ νωρίτερα τό Ἰσ-
λάμ. Ἡ πράξη τῆς ἐπιστροφῆς ἦταν πολύ 
προσβλητική γιά τούς μουσουλμάνους καί 
ἐξαλείφονταν μόνο μέ θανατική ποινή.

- Τό νά κατηγορηθεῖ κάποιος, ἀνεξάρ-
τητα ἄν ἴσχυε ἤ ὄχι, ὅτι εἶχε ἐξισλαμισθεῖ.

- Ἡ κατηγορία ὅτι χριστιανός προσέ-
βαλε Τοῦρκο ἤ τόν ζήμιωσε οἰκονομικά 

καί ἠθικά. Οἱ κατηγορίες αὐτές μποροῦσαν 
νά ὁδηγήσουν τόν Χριστιανό στόν ἐξισλα-
μισμό ἄν δέν εἶχε τό σθένος νά ἀντισταθεῖ 
καί νά ἀντιμετωπίσει τόν θάνατο.

- Τό νά ἀκουστεῖ γιά κάποιον Χριστιανό 
ὅτι ἀσκεῖ ἰδιαίτερη φιλανθρωπική καί 
ἐκπαιδευτική δράση ἤ ὅτι προστατεύει 
καί καλύπτει κάποιους κατατρεγμένους 
Χριστιανούς.

- Ὅταν ἀκόμη καί στό πλαίσιο ἑνός 
ἀστείου, κάποιος μουσουλμάνος τοπο-
θετοῦσε τό τούρκικο σαρίκι στό κεφάλι 
ἑνός χριστιανοῦ. Τό γεγονός αὐτό σήμαινε 
προσχώρηση στή θρησκεία τους.

Τά αἴτια πού ὁδήγησαν πολλούς Χρι-
στιανούς νά ἐξισλαμισθοῦν εἶναι διάφορα. 
Οἱ πιό συνηθισμένες περιπτώσεις εἶναι: ὁ 
θυμός, ἡ ὑπόσχεση ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἡ μέθη, 
ἡ βία, ἡ μαγεία, οἱ ἑλκυστικές ὑποσχέσεις, 
οἱ ἀπειλές, οἱ συκοφαντίες καί ἡ χρήση 
τουρκικῶν ἐνδυμάτων.

Σέ ὅλες βέβαια τίς περιπτώσεις ἀκο-
λουθοῦσε ἡ μετάνοια καί ὁ μαρτυρικός 
θάνατος. Ἡ ἐπανένταξή τους στήν Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία ἀπαιτοῦσε κάποια στά-
δια πού ἔπρεπε νά ἀκολουθήσουν καί τά 
περιγράφει μέ πολύ γλαφυρό τρόπο ὁ 
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Πρέπει 
νά ὑπάγετε εἰς κανένα πνευματικόν ἔμπει-
ρον καί ἐνάρετον, νά ἐξομολογηθῆτε τήν 
ἄρνησιν ὁπού ἐκάματε, καί ὅλας τάς 
λοιπάς ἁμαρτίας σας, φανερώνοντες εἰς 
αὐτόν καί τόν σκοπόν ὁπού ἔχετε διά τό 
μαρτύριον. Νά ζητήσετε νά λάβετε τήν 
δευτέραν χρίσιν τοῦ Ἁγίου μύρου, κατά 
τήν διάταξιν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. 
Νά τραβηχθῆτε εἰς ἕνα μέρος ἥσυχον, καί 
ἐκεῖ καθήμενοι νά παρακαλέσετε τόν Θεόν 

10 «λαί λαλᾶ»= Δόξα σοι ὁ Θεός.
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μέ νηστείαν, ἀγρυπνίαν καί δάκρυα, διά 
νά γένῃ ἵλεως εἰς τό μέγα σφάλμα πού 
ἐκάματε, καί μάλιστα διά νά ἀνάψῃ τήν 
θείαν του ἀγάπην εἰς τήν καρδίαν σας, καί 
νά σᾶς ἐνδυναμώσῃ εἰς τό Μαρτύριον, διά 
νά καταισχύνετε τόν διάβολον καί τούς 
ὑπηρέτας του. Νά κοινωνήσετε τά θεία 
μυστήρια μέ κατάνυξιν καί εὐλάβειαν, 
καί ὕστερα ἀπό ὅλα ταῦτα, νά σηκωθῆτε 
νά ὑπάγετε εἰς τόν τόπον ἐκεῖνον ὁπού 
ἠρνήθητε τόν Χριστόν πρότερον, καί ἐκεῖ 
νά ἀρνηθῆτε τήν θρησκείαν ἐκείνη ὁπού 
ἐδέχθητε καί νά ὁμολογήσετε τήν πίστιν 
τοῦ Χριστοῦ, καί ἐν τῇ ὁμολογίᾳ ταύτῃ νά 
χύσετε τό αἷμα σας καί νά ἀποθάνετε»11.

Μερικοί γνωρίζοντας πολύ καλά τή 
σημασία τῆς τουρκικῆς ἐνδυμασίας καί 
τοῦ καλύμματος, παρουσιάζονταν ἔτσι 
μπροστά στόν κριτή καί ἡ πρώτη τους 
κίνηση ἦταν νά βγάλουν τό φέσι ἤ τό 
σαρίκι, νά τό παραδώσουν ἤ, ἀκόμη πιό 
προκλητικά, νά τό ποδοπατήσουν. Στή 
θέση του τοποθετοῦσαν, συνήθως, ἕνα 
μαῦρο σκοῦφο στό κεφάλι τους σέ μία 
προσπάθεια ὁρατῆς καί ἐντυπωσιακῆς 
χειρονομίας γιά νά ἀποδείξουν ὅτι ἀπο-
κηρύσσουν τόν μωαμεθανισμό.

 3) Στήν τρίτη ὁμάδα ἔχουμε τούς 
νεομάρτυρες πού θανατώθηκαν ἐξαιτίας 
κάποιων πολιτικῶν λόγων. Εἶναι αὐτοί πού 
κατηγορήθηκαν γιά ἐπαναστατικές πράξεις 
ἐναντίον τῶν Τούρκων. Ὁ ἅγιος Νικόδημος 
εἶχε ἀρνητική ἄποψη γιά τούς ἐπαναστάτες 
νεομάρτυρες καί ἰδιαίτερα γιά τό πρόσωπο 

τοῦ Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου12. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Κατά τό ͵αχα΄ (1601) 
ἔτος ἀπό τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, 
ἐχρημάτισε Μητροπολίτης Λαρίσης Διο-
νύσιος ὀνομαζόμενος, ὁ ὁποῖος ὄντας 
κακογνώμων καί κακότροπος, ἐπείσθη 
εἰς λόγους καί ὑποσχέσεις Φράγκων, καί 
συνεργεῖα δαιμονική ἐμάζωξε πλῆθος 
ἱκανόν καί ἐκίνησε κατά τῶν κρατούντων 
Τούρκων πόλεμον, ὁρμήσας πρός τά 
μέρη τῶν Ἰωαννίνων∙ ὅθεν πολλούς 
ἐφόνευσε. Καί ἄλλοι μήν ὑπομένοντες 
τάς καταδρομάς του, ἔφευγον ἀπό τούς 
τόπους ἐκείνους, ἀλλ’ ὅμως εἰς ὀλίγον 
καιρόν πιασθείς, ἔδωκε τήν πρέπουσαν 
δίκην, ἐλεεινῶς φονευθεῖς παρ’ αὐτῶν, 
παραχωρήσει Θεοῦ, ὡς ἀνάξια ποιήσας 
τοῦ ἐπαγγέλματός του».

4) Στήν τελευταία κατηγορία ἀνή-
κουν αὐτοί πού προέρχονται ἀπό τίς 
τάξεις τῶν Μωαμεθανῶν, οἱ «ἐξ Ἀγα-
ρηνῶν» νεομάρτυρες. Οἱ περιπτώσεις 
αὐτές δέν εἶναι λίγες ἀλλά δυστυχῶς 
παραμένουν ἄγνωστες. Ἡ προσέλευση 
τῶν μουσουλμάνων στόν Χριστιανισμό 
ἦταν κάτι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο ὄχι μόνο 
γιά τούς ἴδιους ἀλλά καί γιά ὅσους 
συνέβαλαν σ’ αὐτή τή μεταστροφή.  
Ὁ ἰσλαμικός νόμος εἶναι πολύ σκληρός 
στίς περιπτώσεις μουσουλμάνων πού 
ἀλλάζουν τό θρήσκευμά τους καί ἰδιαίτερα 
αὐτῶν πού ἀσπάζονται τήν Ὀρθοδοξία. 
Στούς ἀνθρώπους αὐτούς ἐπιβάλλονταν ἡ 
ποινή τοῦ θανάτου13. Κατά τόν ἴδιο τρόπο 

11  Μακαρίου Κορίνθου-Νικοδήμου Ἁγιορείτου-Νικηφόρου Χίου-Ἀθανασίου Παρίου, Συναξαριστής Νεομαρτύ-
ρων. Ἔργον ψυχωφελέστατον καί σωτηριοδέστατον, περιέχον μαρτύρια 150 καί πλέον Νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας τῶν ἐτῶν 1400 ἕως 1900 μετά Χριστόν, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 29.
12 Ἀπό τούς Τούρκους ἀποκαλοῦνταν εἰρωνικά «Σκυλόσοφος».
13 Δημ. Κωνσταντέλλου, Οἱ βίοι τῶν νεομαρτύρων ὡς πηγή μεθόδων Ἰσλαμικοῦ προσηλυτισμοῦ καί μαρτυρίου, 
κατά τήν ὀθωμανικήν περίοδον, Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Νεομαρτύρων, Θεσσα-
λονίκη 1998, σ. 217.
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δέν ἦταν εὔκολη καί ἡ ἀποδοχή τους ἀπό 
τούς Χριστιανούς γιατί τούς ἔβλεπαν μέ 
καχυποψία καί τούς ἔκαναν νά νιώθουν 
ὅτι εἶναι ξένο σῶμα14. 

Ὅσον ἀφορᾶ τόν ἀριθμό τῶν νεο-
μαρτύρων ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει, 
κατά τή γνώμη μας, ἄγνωστος. Ἡ δυσκολία 
καταμέτρησης ὀφείλεται πρῶτον στό 
γεγονός ὅτι οἱ μουσουλμάνοι κρατικοί 
λειτουργοί δέν κρατοῦσαν πρακτικά ἀπό 
τίς «ὑποτιθέμενες» δίκες καί δεύτερον 
στό ὅτι πολλοί Τοῦρκοι πού εἶχαν στή 
δούλεψή τους Χριστιανούς δούλους, 
τούς σκότωναν χωρίς νά τό ἀναφέρουν 
πουθενά. Ὁ Καισάριος Δαπόντες 
ἀναφέρει ὅτι οἱ νεομάρτυρες εἶναι πάνω 
ἀπό χίλιοι15. Κατά τό β΄ μισό τοῦ 17ου αἰ. 
ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Νεκτάριος 
ἔγραφε ὅτι δέν ὑπάρχει πόλη, χωριό ἤ 
τόπος γενικότερα τῶν Ὀρθοδόξων, πού 
νά μήν ἔχει χάσει κάποιος τή ζωή του γιά 
τήν πίστη του στόν Χριστό. Θυσιάστηκαν 
ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀκόμη καί 
μωρά παιδιά16. Στά τέλη τοῦ 18ου αἰ. ὁ 
Εὐγένιος Βούλγαρης σέ μία ἐπιστολή πού 

ἔστειλε στόν Πέτρο Κλαίρκιο, γράφει: 
«γίνωσκε ὅτι οὗτοι μερίς βραχεία ἐστί 
τῶν παρ’ ἡμῖν νεοφανῶν ἁγίων, δείγματος 
ἕνεκεν ἀπομνημονευθέντες σοι, πολλοί 
δέ καί ἄλλοι ὑπάρχουσιν, ὧν οἱ μέν ἤδη 
ἐκανονίσθησαν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, οἱ δέ 
θά κανονισθῶσιν ἐν ἡμέρᾳ βουλῆς Κυρίου, 
ὅτε ἵλεως ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί τήν Ἐκκλησίαν 
αὐτοῦ θά εὐδοκήσῃ νά ἐπιβλέψῃ 
ὁ φιλάνθρωπος»17. Ὁ ἱερομόναχος 
Χριστόφορος Χίος, στήν ἀκολουθία πού 
συνέταξε γιά τούς νεομάρτυρες, ἀνεβάζει 
τόν ἀριθμό τῶν ἐπώνυμων νεομαρτύρων 
σέ ὀγδόντα18. Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης 
ἀναφέρει ὅτι μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 
1821 «ἐν μόνῃ τῇ Κωνσταντινουπόλει 
ἐθυσιάσθησαν ἕως δεκακισχίλιοι Χρι-
στιανοί, πολλοί ἐξωρίσθησαν, πάμπολοι 
ἐδραπέτευσαν καί κατέφυγαν ὑπό τήν 
γενναίαν καί φιλοχριστόν περίθαλψιν τῆς 
Ρωσσίας εἰς ξένην γῆν ἀφανεῖς καί γυμνοί 
οἱ πρώην ἐπιφανεῖς καί βαθύπλουτοι»19. 
Ὁ Νικόδημος Ἁγιορείτης ἀναφέρει 94 
νεομάρτυρες20, ἐνῶ ὁ Κωνσταντῖνος Σάθας
δίνει κατάλογο μέ 101 ὀνόματα καί ἐπι- 

14 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τοῦ νεομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ «ἐξ Ἀγαρηνῶν» ὁ 
ὁποῖος ἄν καί γεννήθηκε καί ἀνατράφηκε σέ οἰκογένεια Ἀγαρηνῶν ἐξαιτίας κάποιου θαύματος πού τοῦ ἔγινε ἄρχισε 
νά πιστεύει. Ὁ ζῆλος πού ἀναπτύχθηκε μέσα του νά γίνει Χριστιανός ἦταν μεγάλος ἀλλά ὁ πειρασμός τόν κυνήγησε 
πολύ ἄγρια καί κατάφερε νά τόν ρίξει στό ἁμάρτημα τῆς «ἀσελγείας καί ἀκαθαρσίας». Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
κατάλαβε τό λάθος του καί μετέβη στό Ἅγιο Ὄρος μέ τήν ἐπιθυμία νά βαπτισθεῖ. Ἐκεῖ συνάντησε τόν πατριάρχη 
Γρηγόριο τόν Ε΄ ὁ ὁποῖος κατάλαβε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν ἕτοιμος νά βαπτισθεῖ. Ἡ ἐπιθυμία του πραγματοποι-
ήθηκε καί ἐγκαταστάθηκε στή Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου κοντά σ’ ἕναν ἔμπειρο πνευματικό. Σιγά-σιγά ἄναψε 
μέσα του ὁ πόθος τοῦ μαρτυρίου. Μέ τήν εὐχή τοῦ γέροντά του μετέβη στή Σμύρνη, ὅπου οἱ Τοῦρκοι ἀμέσως τόν 
ἀναγνώρισαν καί τόν συνέλαβαν. Μετά ἀπό πολλά καί φρικτά βασανιστήρια θανατώθηκε στήν Κωνσταντινούπολη 
τό 1819.
15 Καισάριου Δαπόντε, Ἱστορικός Κατάλογος, [Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ΄], (ἐπιστ. Κων/νου Σάθα), ἐν 
Βενετίᾳ 1872, σ. 134.
16 Νεκταρίου Ἱεροσολύμων, Πρός τάς προσκομισθείσας θέσεις τῶν ἐν  Ἱεροσολύμοις Φρατόρων διά Πέτρου τοῦ αὐτοῦ 
μαΐστορος περί τῆς ἀρχῆς τοῦ πάπα ἀντίρρησις, Ἰάσιον 1682, σ. 209.
17 Εὐγενίου Βουλγάρεως, Πρός Πέτρον τόν Κλαίρκιον ἐπιστολή περί τῶν μετά τό σχίσμα ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καί τῶν γινομένων ἐν αὐτῇ θαυμάτων, Ἀθήνησιν 1844, σ. 31. 
18 Χριστοφόρου τοῦ Χίου, Νέον Μαρτυρολόγιον, Ἀθῆναι 2 1856, σ. 263-271.
19 Σπ. Τρικούπη, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1879, σ. 90.
20 Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι μαρτύρια νεοφανῶν Μαρτύρων, τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους μαρτυρησάντων. Συνταχθέντα ἐκ διαφόρων Συγγραφέων 
καί μετ’ ἐπιμελείας ὅ,τι πλείστης διορθωθέντα, ἐν οἷς καί ἱκαναί ἀκολουθίαι προσετέθησαν, Ἀθήνα 3 1961.
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σημαίνει ὅτι δέν εἶναι πλήρης21. Ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπα- 
δόπουλος δίνει τά ὀνόματα 123 νεο-
μαρτύρων καί ὁ Ἰωάννης Περαντώνης 
16222.

Ἡ σειρά πού ἀκολουθοῦνταν στήν 
ἐκτέλεση ἑνός μαρτυρίου δέν ἦταν πά-
ντοτε ἡ ἴδια λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ὑπῆρχε 
σχετική νομοθεσία πού νά ἐπιβάλλει μία 
συγκεκριμένη διαδικασία. Ἡ διαδικασία 
ἦταν συνοπτική καί προέβλεπε ὅτι ἕνας 
ἤ περισσότεροι Τοῦρκοι ὁδηγοῦσαν τόν 
Χριστιανό μπροστά στόν ἱεροδικαστή 
καί τοῦ ἀπήγγειλαν διάφορες κατηγορίες. 
Συνήθως οἱ κατηγορίες ἦταν ψευδεῖς γι’ 
αὐτό καί δέν ζητοῦνταν ἀποδεικτικά 
στοιχεῖα. Ὁ κατηγορούμενος τίς περισ-
σότερες φορές καταδικάζονταν ἀφοῦ οἱ 
γνωστές σ’ ἐμᾶς περιπτώσεις ἀθώωσης 
εἶναι ἐλάχιστες καί μόνο ἄν δεχόταν νά 
ἀλλάξει τήν πίστη του.

Ἀρχικά ὁ ἱεροδικαστής κολάκευε τόν 
κατηγορούμενο μέ σκοπό νά τόν πείσει 
νά ἀλλάξει. Οἱ προσφορές ἦταν πολλές 
καί μεγάλες ἀρκεῖ νά ὑπόσχονταν ὅτι 
θά ἄλλαζε τήν πίστη του. Ἄν ὁ κατη-
γορούμενος ἔμενε σταθερός στήν πίστη 
του ἀκολουθοῦσαν οἱ ὕβρεις καί οἱ ἀπειλές. 
Ὅλα αὐτά ἦταν ἔργο τοῦ ἱεροδικαστῆ 
ἀλλά καί τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ τῆς 
περιοχῆς.

Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἱεροδικαστής ἀπο-
φάσιζε τήν καταδίκη, τά βασανιστήρια 

ἀναλάμβαναν ὁ τοπικός ἐκπρόσωπος τῆς 
τουρκικῆς διοίκησης, οἱ στρατιῶτες ἀλλά 
σέ πολλές περιπτώσεις καί ὁ ὄχλος. Στή 
διαδικασία τοῦ θανάτου δέν ἀκολουθεῖται 
ἕνας ὁμοιόμορφος τύπος διότι, ἐκτός τῶν 
ἄλλων λόγων, σπάνια ἐκδίδονταν γραπτῶς 
ἡ ἀπόφαση. Ὁ κατάλογος τῶν διάφορων 
μορφῶν μαρτυρίου εἶναι μεγάλος. Ποικίλει 
κατά τόπους, πρόσωπα καί συνθῆκες. 
Τά γνωστότερα καί συνηθέστερα εἶναι: 
ἡ διαπόμπευση καί ἐκτέλεση, ἡ πυρά, ἡ 
ἀποκεφάλιση, τό γδάρσιμο, τό σούβλισμα, 
ὁ ἀπαγχονισμός, τό ἀνελέητο ξύλο, ὁ 
πνιγμός σέ θάλασσες, λίμνες, ποταμούς, 
ὁ σταδιακός τεμαχισμός μελῶν τοῦ 
σώματος, ἡ ἀσιτεία, ὁ μαρτυρικός θάνατος 
μέ ἐντειχισμό.

Ἡ στιγμή τοῦ μαρτυρίου ἦταν πολύ 
δύσκολη γι’ αὐτό χρειάζονταν τή στήριξη 
κάποιων πνευματικῶν ἀνθρώπων, τῶν 
γνωστῶν «ἀλειπτῶν»23 οἱ ὁποῖοι προ-
ετοίμαζαν καί στήριζαν τούς νεομάρτυρες. 
Χωρίζονταν σέ δύο κατηγορίες: 1) στούς 
ἄμεσους καί 2) στούς ἔμμεσους. «Ἄμεσους 
ὀνομάζουμε αὐτούς πού σέ προσωπική καί 
ἄμεση σχέση μέ τούς ὑποψήφιους μάρτυρες 
εὑρισκόμενοι τούς προετοίμαζαν καί τούς 
καθοδηγοῦσαν στό μαρτύριο24.  Ἔμμεσους 
ὀνομάζουμε ἐκείνους πού ἀσκοῦσαν 
τό ἔργο προετοιμασίας, στηρίξεως καί 
καθοδηγήσεως τῶν νεομαρτύρων περισ-
σότερο μέσα ἀπό τά κείμενα καί τά γραπτά 
τους. Εἶναι γνωστό βεβαίως, ὅτι ἡ δεύτερη 

21 Κων. Σάθα, Κατάλογος τῶν ἀπό τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ 1811 ἔτους ὑπέρ τῆς 
Χριστιανικῆς πίστεως μαρτυρησάντων, [Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ΄], ἐν Βενετίᾳ 1872, σ. 605-610.
22  Ἰω. Περαντώνη, Λεξικόν τῶν Νεομαρτύρων, τόμοι 3, Ἀθήνα 1972. Τοῦ ἰδίου, Κατάλογος νεομαρτύρων τῶν ἀπό 
τῆς ἁλώσεως τῆς Κ/πόλεως μέχρι τοῦ ἔτους 1867 μαρτυρησάντων, Θεολογία, τόμ. 60, 1989, σ. 157 κ.ἑξ.
23 Ἡ λέξη «ἀλείπτης» εἶναι παράγωγο τοῦ ρήματος «ἀλείφω» καί σημαίνει: χρίω μέ λάδι, προετοιμάζω γιά γυμνα-
στικούς ἀγῶνες, ἐνθαρρύνω.
24 Γεώ. Δορμπαράκη, Οἱ Ἀλεῖπτες τῶν Νεομαρτύρων, Ὁ Ἅγιος καί ὁ Μάρτυρας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Εἰσηγήσεις 
ΙΒ΄ Συνεδρίου Πατερικῆς Θεολογίας, Ἀθήνα 1994, σ. 116.
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αὐτή περίπτωση συνυπάρχει πολλές 
φορές μέ τήν πρώτη. Ἔχουμε δηλαδή 
συγγραφεῖς νεομαρτυρολογίων, οἱ ὁποῖοι 
ὑπῆρξαν καί οἱ πνευματικοί-ἐξομολόγοι 
τῶν ἴδιων τῶν μαρτύρων, τῶν ὁποίων 
βεβαίως ἔγραψαν καί τό μαρτύριο». Τό 
ἄμεσο ἀλειπτικό ἔργο ἀσκοῦνταν ἀπό 
ἐκείνους πού εἶχαν τή δυνατότητα νά τό 
πράξουν, δηλαδή οἱ πνευματικοί πατέρες. 
Ἰδιαίτερα σημαντική στόν τομέα αὐτό εἶναι 
ἡ συνεισφορά τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων. 
Ἐκεῖ ἔβρισκαν συγχώρεση καί παρηγοριά 
πάρα πολλοί ἀπό τούς «ἐξ ἀρνησιχρίστων» 
νεομάρτυρες. Στούς ἄμεσους ἀλεῖπτες 
μποροῦμε νά ἐντάξουμε καί τούς ἁπλούς 
λαϊκούς. Ὑπάρχουν, δηλαδή, περιπτώσεις 
ἀνθρώπων πού ἐκτάκτως καλοῦνταν 
νά στηρίξουν κάποιον μάρτυρα πού 
ὁδηγοῦνταν στό μαρτύριο.

Ἐξίσου σημαντικό ἦταν καί τό ἔργο τῶν 
ἔμμεσων ἀλειπτῶν. Στήν κατηγορία αὐτή 
συγκαταλέγονται καί οἱ συγγραφεῖς τῶν 
νεομαρτυρολογίων, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν 
τά μέγιστα στήν ἐνίσχυση τῶν ὑποψηφίων 
πρός τό μαρτύριο, ἀφοῦ πρόβαλαν 
τά παραδείγματα προηγούμενων νεο-
μαρτύρων. Χρέη ἀλείπτη ἀσκοῦσαν καί 
οἱ ἴδιοι οἱ νεομάρτυρες, στήν περίπτωση 
πού περισσότεροι τοῦ ἑνός βρίσκονταν 
στή φυλακή καί ἑτοιμάζονταν γιά τό 
μαρτύριο. Ὁ ἕνας ἐνίσχυε τόν ἄλλο καί 
τόν ὠθοῦσε στό νά μείνει σταθερός καί 
νά μήν ὑποκύψει ἀρνούμενος τόν Κύριο. 
Ὁ ἀλείπτης δέν στήριζε μόνο μέ τόν λόγο 
ἀλλά, πολλές φορές, συναγωνίζονταν 
καί συναθλοῦνταν. Ἡ σχέση του μέ τόν 
ὑποψήφιο μάρτυρα ξέφευγε πλέον ἀπό 
τά συνηθισμένα. Ἀρκετές φορές μάλιστα 
γίνονταν καί συνοδοιπόρος του στό 
μαρτύριο ἀφοῦ, στό τέλος, κατέληγε νά 
μαρτυρήσει καί ὁ ἴδιος μαζί του. Στήν 
περίπτωση πού δέν γεύονταν μαρτυρικό 

θάνατο φρόντιζε νά ἔρθει τό λείψανο στά 
χέρια του γιά νά τό ἐνταφιάσει χριστιανικά 
καί μέ τίς ἁρμόζουσες τιμές ἤ νά τό 
κρατήσει στή Μονή μετανοίας.

Μετά τήν ἐκτέλεση τοῦ νεομάρτυρα 
τή συνέχεια τή βλέπουμε στά Συναξάρια. 
Κάποιοι εὐσεβεῖς καί ἰδιαίτερα τολμηροί 
Χριστιανοί παρακολουθοῦσαν τό μαρτύριο 
καί τήν ἐκτέλεση. Ὅταν κατάφερναν νά 
πάρουν τό σκήνωμά του στά χέρια τους 
τό κήδευαν καί τό ἔθαβαν μέ πολλή 
εὐλάβεια. Τό ἀξιοθαύμαστο εἶναι ὅτι 
πολλές φορές αὐτοί πού ἐνδιαφέρονταν 
γιά νά περιμαζέψουν τό ἱερό σκήνωμα 
δέν γνώριζαν καθόλου τόν νεομάρτυρα. 
Ἡ κοινή πίστη ὅμως, τό θάρρος καί ἡ 
ἀγάπη πρός τήν πατρίδα τούς ἕνωναν 
καί τούς ἔκαναν νά νιώθουν ὅτι εἶναι 
ἀδέρφια μέ κοινό Πατέρα τόν Δημιουργό 
καί Παντοδύναμο Θεό.

Γιά τούς νεομάρτυρες δέν γινόταν, 
συνήθως, ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐπίσημη πράξη 
ἀναγνώρισης ἐξαιτίας τῆς ταραχώδους 
κατάστασης στήν ὁποία βρίσκονταν τά 
χρόνια ἐκεῖνα ὁ ἑλλαδικός χῶρος. Ἔτσι, ἡ 
τιμή τους παρέμεινε περισσότερο σέ τοπικό 
ἐπίπεδο. Ἀρκετές ἀντιδράσεις ὑπῆρχαν γιά 
τήν ἁγιοκατάταξη τῶν «ἐξ ἀρνησιχρίστων» 
νεομαρτύρων. Γενικά ἐπικράτησε ἡ ἄποψη 
ὅτι πρέπει νά ἀναγνωρίζονται ὡς ἅγιοι ἀπό 
τή στιγμή πού μετανόησαν πραγματικά 
καί θυσίασαν τή ζωή τους γιά τήν πίστη 
τους. Στήν περίπτωση αὐτή ὁ Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης καί πολλοί ἄλλοι ἀναφέρουν 
τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ὁ 
ὁποῖος ἀρνήθηκε τρεῖς φορές τόν Χριστό 
ἀλλά μετανόησε καί σήμερα εἶναι ἅγιος. 
Δέν εἶναι τόσο μεγάλο κακό νά ἀρνηθεῖ 
κανείς τήν πίστη του ὅσο τό νά παραμείνει 
στήν ἄρνηση αὐτή καί νά μήν μετανοεῖ. Τό 
μαρτύριο θεωρεῖται μία ἐπαρκῆς ἔνδειξη 
γιά τήν ἁγιοκατάταξή τους. Ἔτσι, δέν 
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ἀπαιτεῖται πατριαρχική συνοδική ἀπόφαση 
καί ἔγκριση.

Ὅσον ἀφορᾶ γενικά τή στάση τῆς 
Ἐκκλησίας ἔναντι στούς νεομάρτυρες, 
μόνο ἄν μελετήσει κανείς τήν σκοτεινή 
ἐκείνη περίοδο τῆς ἱστορίας θά μπορέσει νά 
ἐκτιμήσει τή θυσία τους. Μέ τό ζῆλο τους 
καί τό θάνατό τους ἔγιναν ἡ ἀνασχετική 
δύναμη πού συγκράτησε τό μεγάλο κύμα 
τοῦ ἀφελληνισμοῦ καί τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. 
Ἀποτέλεσαν ἰδανικό πρότυπο γιά τούς 
πολύπαθους ραγιάδες καί τούς ἔδιναν 
δύναμη γιά νά παραμείνουν σταθεροί στήν 
πίστη τους. Ἐξάλλου, γιά τήν Ἐκκλησία τό 
μαρτύριο εἶναι ἕνας ἡρωϊκός θάνατος μέ 
σκοπό τή διατήρηση τῆς πίστης.

Δέν εἶναι λοιπόν ὑπερβολή νά ἰσχυριστεῖ 
κανείς ὅτι κατά τούς δύσκολους καιρούς 
τῆς τουρκοκρατίας γιά τήν Ἐκκλησία ἡ 
θυσία τῶν νεομαρτύρων ἦταν ἕνα θαῦμα. 
Ὁ ἅγιος Νικόδημος γράφει: «Καθώς ἡ 
νέα τροφή ἐνδυναμώνει ὅλα ἐκεῖνα τά 
σώματα ὁπού εἶναι ἀδυνατισμένα ἀπό μίαν 
προλαβοῦσαν πείναν, καθώς ἡ νέα βροχή 
ἀναθάλλει τά δένδρα ἐκεῖνα ὁπού εἶναι 
ἐξηραμένα ἀπό τήν δίψαν… ἔτζη καί οἱ 
νεοφανεῖς οὗτοι μάρτυρες ἐνδυναμώνουσιν 
ἐν ταυτῷ καί ἀναθάλλουσι καί ἀνακαι-
νίζουσι τήν ἀδυνατισμένην, τήν μεμα-
ραμένην καί γηραλέαν πίστιν τῶν τωρινῶν 
χριστιανῶν»25.

25 Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι μαρτύρια νεοφανῶν Μαρτύρων, τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους μαρτυρησάντων. Συνταχθέντα ἐκ διαφόρων Συγγραφέων 
καί μετ’ ἐπιμελείας ὅ,τι πλείστης διορθωθέντα, ἐν οἷς καί ἱκαναί ἀκολουθίαι προσετέθησαν, Ἀθήνα 3 1961, σ. 10.
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The current political upheaval con-
centrated in the Middle East, bleeding 
out across a vast part of the globe, has 
never reached quite such worrying pro-
portions for Christians. Anyone who was 
not previously convinced by the consist-
ently dwindling Christian populations na-
tive to Iraq, the Levant, and Egypt, may 
now be thinking otherwise, as the radi-
cal Muslim faction known as the Islamic 
State, which has strengthened itself in the 
wake of American-led wars in the region 
and the Arab Spring, seeks to establish its 
caliphate over these lands. It has publically 
vowed to execute every last human being 
who does not reject his or her Christian 
faith or disappear without a trace. As is 
evident from the millions of refugees flee-
ing to neighboring lands, decapitated heads 
impaled on fence posts or strung around 
the ancient cities, the group is following 
through with its hate-filled threats. While 
history has known its waves of tension and 
Christian persecution in the Middle East, 
a few factors, including exponentially ad-
vanced levels of technology, social media 
with instantaneous global reach, and the 
domino affect of revolution sweeping over 
the entire Arab world at the same time, 
make this current chapter in history argu-
ably different from those preceding it.

As the world looks to the heads of the 
Churches for leadership on this issue, 
all eyes naturally turn to Jerusalem, par-
ticularly to the Patriarchate of Jerusalem, 
which is the oldest and only local religious 
institution in the Holy Land as well as the 
head of all the region’s Christian commu-
nities. To anyone observing the aforemen-
tioned political situation as it unfolds, the 
question begs itself: to what extent, if any, 
do Christians in the Holy Land face per-
secution or regular challenges related to 
their identity?

While the Islamic State has not reached 
the bounds of the jurisdiction of the Patri-
archate of Jerusalem, there are other real 
concerns for local Christians. However, 
the cycle of difficulties for them is not new, 
and so it is still highly crucial to view the 
situation of the Holy Land in its unique 
historical and political setting, apart from 
the current conflicts in other parts of the 
greater Middle East region, which are gain-
ing attention. This is especially important 
in assessing the situation and producing 
solutions. 

In order make this desired proper as-
sessment, one must first understand the 
unparalleled role of the Patriarchate of 
Jerusalem in the Holy City, in the Holy 

* Mrs Anna Koulouris is Palestine - Israel Journal intern/journalist. 
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Land at large, and by default, in the po-
litical sphere. Upon doing so, it becomes 
clear that the Patriarchate is actually an 
ideal example to the world of what toler-
ance looks like in a highly concentrated 
religious and ethnically diverse region 
that is historically important to the entire 
world. While the enemy of peace and rec-
onciliation has consistently proven to be 
extremism from particular groups, the ap-
proach of the Church has contributed to 
its own long-lasting survival and respect 
throughout ages of invasion, war, and entry 
into modernity.

The Church of Jerusalem, which is, bib-
lically speaking, the «Mother of all Church-
es», was elevated to the rank of Patriarchate 
in the year 451 at the Fourth Ecumenical 
Council in Chalcedon. At that time, almost 
every Christian in historical Palestine was 
Orthodox, and by the seventh century all 
the Christian holy places were Orthodox 
controlled. While other groups came to 
stake their claims on the land and have 
grown over time, the influence of the Greek 
Orthodox (also known locally as Rum Or-
thodox, referring to the Greek-speaking 
Roman people) has not diminished. This is 
affirmed by historical examples, including 
those of brutal invasion into Jerusalem, 
whereby even amid destruction and loss 
of life, the Church endured and has always 
been defined as an institution part and 
parcel of the Holy Land. These examples 
also happen to demonstrate the nature of 
Jerusalem; a city made truly significant by 
its religious importance. While the Church 
maintains a role that is purely spiritual in 
its mission, it is precisely the significance 
of the millennia-old spiritual establishment 
that makes it a political heavyweight. 

For example, during the Ottoman rule 
over the Holy Land from 1517 until 1917, 
the Greek Orthodox community, exclu-
sively, was classified as a semi-autonomous 
monolithic group i.e. millet, which entailed 
protected rights and privileges. This pre-
served the Patriarchate’s authority, allowing 
it to continue to actually own all its public 
properties, maintain the Patriarch as the 
titleholder and administrator of all lands 
registered in his name as well under the 
name of the Orthodox community. This 
explains the Patriarchate’s control of the 
Orthodox communities’ public properties 
in Israel, the Palestinian Authority and Jor-
dan until today. The Church was also able 
to register lands as «waqf» i.e. religious en-
dowment, also still owned until today. The 
Status Quo law, implemented during Otto-
man times is still followed, continuing to 
guarantee the rightful authority over most 
of the Christian holy places to the Greek 
Orthodox Church, as well as protecting 
other rights involving property ownership 
and its legal status.

The jurisdiction of the Patriarchate of 
Jerusalem includes the lands today that 
are within the borders of Israel, the Pales-
tinian Authority, the Hashemite Kingdom 
of Jordan, and the Islamic State of Qatar. 
These are majority Muslim regions. While 
bordering countries are also Muslim ma-
jority and are unequivocally experiencing 
Christian and other minority persecution, 
the Patriarchate enjoys great respect from 
all the respective local and regional civil 
authorities of its jurisdiction. A character-
istic that truly sets it apart in the region is 
that the Patriarchate indeed maintains a 
very special relationship with the Islamic 
world, especially in the Islamic Middle 

«   »



31Πνευματική Διακονία Τεῦχος 20ο

Ἀφιέρωμα

East, as this relationship has been shaped 
and formed throughout the ages. 

The arrival of Islam into Jerusalem in 
the year 637 is marked by invasion led by 
Caliph Omar ibn al Khattab, who assumed 
the keys of the city from Patriarch Soph-
ronios. Their famous covenant is still seen 
today as one of exemplary tolerance. Fa-
mously, when encroaching upon the Holy 
Sepulcher Church, Omar declined to pray 
inside at the Muslim prayer time, stating 
that his example would cause a Muslim 
takeover of the Christian shrines. In the 
years following the Arab takeover, little 
was different for Christians under Omar’s 
regulations of tolerance for «People of the 
Book». By the time the Crusaders arrived 
centuries later, they found that many locals 
of Palestine were still Christian. 

As a result of the 7th century Arab 
Islamic conquests, three of the ancient 
Patriarchates saw the fall of the Eastern 
Roman Empire. Muslim control in Jerusa-
lem endured until 1917. Communication 
between the Patriarchates of Alexandria, 
Antioch and Jerusalem with the Church 
of Constantinople was minimal. While tol-
erance was known during Caliph Omar’s 
rule, Jerusalem and especially Orthodoxy 
suffered greatly at the hand of Omar’s 
successors. Arguably the most destruc-
tive was Caliph Hakim, who tortured and 
executed Christians, converted churches 
into mosques, forced non-Muslims to wear 
strange outward symbols of their faith, and 
thoroughly destroyed the Church of the 
Holy Sepulcher upon hearing about the 
tradition of the Holy Light during Pascha. 
His more reasonable successor, Caliph 
Zahir, restored the tolerance of his early 
ancestors and rebuilt much that had been 

lost. And so, for many centuries Christians 
and Muslims, for better or worse, lived side 
by side in the Holy City. 

Just as mutual understanding between 
individuals builds over time, strengthened 
by proximity and willing disclosure be-
tween parties, the relationship norm be-
tween Near Eastern Christians, Muslims 
and many other groups, has been one of 
mutual respect, strengthened by shared 
history and culture. As could be expected, 
in a city as vibrant as Jerusalem, incidents 
of intolerance do occur between peoples. 
However, they seem to be exceptions, gen-
erally committed by younger people who 
align with extremist ideals or who are un-
educated. What sometimes can cause trou-
ble between communities is when Chris-
tian women fall in love with Muslim men 
(the reverse is highly rare) and convert to 
Islam, if they are married. Here the source 
of tension is mainly a familial and cultural 
one, especially since tradition in the Mid-
dle East remains ingrained in modern-day 
life. Another factor is that Islam encourages 
conversions, especially through marriage, 
whereas the Christian tradition and espe-
cially the Church of Jerusalem highly dis-
courage conversions of other faiths into the 
Christian faith. Coercion to join the faith 
is condemned at every level. The reasoning 
for such a policy is rooted in the teaching 
of Christ, as expressed by the Apostle Paul 
that, ‘Every person is to be in subjection 
to the governing authorities. For there is 
no authority except from God, and those 
which exist are established by God (Rom. 
13:1).’ At the same time, what distinguishes 
the Patriarchate from the other Churches is 
that its esteemed duty is to guard the holy 
places and keep them open to all people, 
regardless of race or creed.
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When analyzing issues of the Christians 
in the Holy Land, it is important to briefly 
note the dynamic between the Orthodox 
flock and that of the Latin Rite or Protes-
tant faith. In what is many times described 
as a confusion from the Orthodox perspec-
tive, those local Christians who adopted 
a Latin or Protestant creed did so under 
persuasion, financial or otherwise. The 
Church has stated that the activity of other 
denominations infringes upon the princi-
ple that St. Paul put forth, who ‘strived to 
preach the Gospel not where Christ was 
named (Rom. 15:20), by entering unca-
nonically into the boundaries of the Greek 
Orthodox Patriarchate during the last 
three centuries and teaching Christianity 
to those who were rooted in the sources 
of Christianity.’ Although the Orthodox 
Church of Jerusalem recognizes the right 
of existence of other Christian denomina-
tions in the Holy Land and acknowledge 
that today’s western Christian identities 
have nothing to do with the scarring legacy 
of the Crusades, some local people still as-
sociate their presence as foreign. Perhaps 
the biggest concern of the Orthodox com-
munities regarding Latin and Protestant 
influence, as expressed by the flock to many 
priests and hierarchs, is that most western 
Christian narratives of Christianity’s birth-
place tends to emphasize the importance 
of the State of Israel as a continuation of 
biblical Israel, while leaving out the histori-
cal Christian presence in the Holy Land 
that in its continuation is equivalent to 
today’s Orthodox faithful, who continue 
to diminish in number in the face of politi-
cal pressure. Many locals believe that the 
challenges facing Christians in the region 
can be overcome by efforts of Christians 
all over the world to come together with a 

collective consciousness to help each other. 
The Patriarchate of Jerusalem is the only 
guarantee of the continued presence and 
existence of local Christians in the Holy 
Land. It is their ‘intama’ i.e. their base, or 
to what they belong.

While it is generally understood that 
periods of duress for Christians in the 
Holy Land are cyclic and must be viewed 
in their respective historical contexts, there 
are some present-day concerns that should 
not be left unaddressed. The solutions to 
most of these problems, as with those pre-
viously stated, are to be found in the realm 
of education. One of the most blatant ex-
amples are the frequent ‘Price Tag’ attacks 
in which those words are found defacing 
many Christian holy sites throughout the 
Holy Land. The so-called ‘Price Tag Policy’ 
refers to acts of violence by radical Israeli 
settlers aimed at the Palestinian popula-
tion and at the Israeli Defense Forces for 
any action taken against their illegal settle-
ment enterprise. Last year alone, more than 
800 cases of these assaults were recorded 
by police, of which 154 individuals were 
indicted. Police have publically stated that 
the acts are criminal are fueled by nation-
alistic motives. 

In addition to frequent attacks on the 
physical shrines, the Brothers of the Holy 
Sepulcher, which is the Patriarchate’s mo-
nastic order, are regularly spit on or ver-
bally harassed by extremists as they walk 
through West Jerusalem, Mount Zion, or 
around the Old City walls. The behavior, 
although silently endured by the brothers, 
creates a perilous climate for them and is 
contrary to all sides, which are working to 
maintain peace. It is generally understood 
that in a city like Jerusalem, which is argu-



33Πνευματική Διακονία Τεῦχος 20ο

Ἀφιέρωμα

ably more volatile due to a concentration 
of such religiously and ethnically diverse 
people occupying an area that is important 
to each respective group, the less educated 
tend to be the least tolerant. The behavior, 
most visible among young people, is a nur-
tured behavior. Therefore it can be stopped 
and replaced by a call for common respect, 
proper and historically accurate education, 
and appropriate penalties.

An issue, which serves as an example 
of how the apolitical Church is sometimes 
subjected to state its position on issues that 
concern its flock, is the idea that Christian 
Arabs in Israel should be able to join the 
military, but not Muslims. It was presented 
as a Knesset bill and has since caused much 
controversy. The Church rejects any politi-
cal motion or theory that serves to divide 
people and damage peace. Earlier this year, 
the Greek Orthodox Patriarchate came to-
gether in agreement with the other heads 
of Churches in the Holy Land to make a 
joint statement which called for the rejec-
tion of any proposal that seeks to specially 
treat one group of people over the other, 
and called for laws that protect and serve 
everyone equally.

Another example of how policy formed 
around political realities has been harmful 
to Christians in the Holy Land is the situ-
ation facing the Convent of Sts. Martha 
and Mary in the town of Bethany, which 
was once the home of the great Lazarus. 
Although Bethany (al Azaria) is somewhat 
dismal, the monastery and its property 
are beautifully cared for by the nuns who 
live there. However, they face increasing 
pressure from nearby residents. Continu-
ous threats and attempts to takeover the 
property from a neighboring Muslim fam-

ily have invited unwanted legal battles in 
which the nuns have been forced to de-
fend the property in which they worship, 
steward and dwell. Al Azaria has been in 
steady decline ever since the separation was 
erected between the West Bank and Jeru-
salem. The monastery is built on land that 
is technically considered East Jerusalem, 
although it was placed on the Palestinian 
side of the wall and was zoned as an area 
where the Palestinian Authority has little 
control. For this reason, it has become a ‘no 
man’s land’ of crime and corruption. The 
distressing situation has caused a kind of 
isolation for the nuns, as they are secluded 
from the concentrated area of Christians in 
Jerusalem and Bethlehem, and continue to 
face the outside threats with little support.

Although it is not difficult to look at 
the broad scope of history and its patterns 
of challenges for Christians from afar and 
wait for a new page in history to turn, the 
everyday reality for locals does not always 
feel as promising. Brothers from the Patri-
archate, especially those who have pasto-
ral duties in the communities, are keenly 
aware of the worries of the people, who 
secretly fear extremists from all sides. Es-
pecially with the current threats coming 
from the Islamic State and other danger-
ous extremist organizations in the region, 
there is a call to deter young people away 
from their occasionally enticing call, and 
to maintain the peace. For this purpose, 
the Patriarchal schools, which are the old-
est schools in the Holy Land and were the 
only schools in the Ottoman Empire, are 
extremely valuable. 

Education is one of the highest priori-
ties of the Patriarchate of Jerusalem as it 
relates to surviving and even surmount-
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ing the challenges facing the Holy Land. 
‘Schools are the only way to educate and 
provide our young generation with the 
knowledge of their identity,’ says Patriarch 
Theophilos. More than 8,500 Muslim and 
Christian students are enrolled, and 800 
employed in the 18 schools throughout the 
jurisdiction. Classes focus on general edu-
cation, not including religion, due to the 
fact that most of the schools have majority 
Muslim students. The hope is that through 
comprehensive education, a generation of 
well informed, critically thinking, confi-
dent individuals who have learned to grow 
together, will be prepared for the world 
that awaits them.

The case of the Islamic State of Qatar 
is an important one in terms of under-
standing how history and mutual respect 
characterize the relationship between the 
Patriarchate and the respective civil au-
thorities of the countries under its jurisdic-
tion, which happen to be Muslim majority. 
Since 1997, Patriarch Theophilos III had 
been traveling to Qatar in order to fulfill 
the pastoral needs of the Christians there. 
Due to his diplomatic relations with the 
former emir Sheikh Hamad ibn Khalifa 
al Thani, and with the help of ambassador 
Patrick Theros, an agreement was made 
in 2005 for a plot of land upon which the 
construction of a church building was per-
mitted. St. Isaac and St. George’s is the only 
Greek Orthodox Church in Qatar and one 
of few in the entire Gulf. ‘This is an exam-
ple of how to be united as Christians and 
also have symbiosis between Christians 
and Muslims in this part of the world,’ says 
Archbishop Makarios of Qatar, who per-
forms the liturgy in Arabic, Greek, Serbian, 
Russian and English for a cultural mosaic 
of believers. As a result of the pastoral 
concern of the Patriarchate of Jerusalem, 

five other Christian denominations were 
also given the approval to build houses of 
worship. The area of Abu Hamour, which 
is where the designated land for church 
buildings is located, has transformed from 
an empty stretch of desert into a bustling, 
well-known area of Doha that serves as a 
beacon of tolerance and respect.

While the Church finds no place in 
politics, it has clearly thrived in politi-
cally hostile environments, and has suc-
cessfully served as a positive influential 
force for those in the political realm. Ac-
cording to heirarchs of the Church of Je-
rusalem, the mission of the Patriarchate 
is not to abandon to world, but to aban-
don its sinful state. Rather than curse the 
world, the objective is to transform the 
world by struggling to bring the world the 
Kingdom of God. The Kingdom of God 
is Christ himself, as he announced dur-
ing his earthly existence, and in bringing 
the world Christ, one can bring peace and 
reconciliation to the world. The Church 
will continue to refrain from taking any 
political stance because it tries not to be 
affected by institutions or to be identified 
with any particular government or state. By 
maintaining only its spiritual identity, the 
Church shows concern for what happens in 
the world and promotes love, peace, justice, 
and welfare of the people. This is how the 
Patriarchate and the Orthodox Church at 
large has survived through the centuries. 
It was not apathetic to circumstances of 
the surrounding world, but attempted to 
uphold what it views as proper relation-
ships with civil authorities, according to 
the biblical notion to unto give to God 
what is God’s and to give unto Caesar what 
is Caesar’s.
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Ὁ ἔνδοξος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ 
Φιλούμενος, ὁ Θεῷ πεφιλημένος καί τόν 
Θεόν φιλήσας σφόδρα, τό νεοφανές 
καύχημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας, ὁ φύλακας Ἁγίων Τόπων 
καί τηρητής ἁγίων τρόπων, ἡ ἔνθεος 
ἀπαρχή τῶν μαρτύρων τῶν ἐσχάτων 
χρόνων, ἦταν γέννημα καί θρέμμα τῆς 
ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου. Ὁ κατά κόσμον 
Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης γεννήθηκε στίς 
15 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1913 στήν ἐνορία 
τοῦ Ἁγίου Σάββα στή Λευκωσία, ἀλλά 
ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τό χωριό 
Ὀροῦντα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας 
Μόρφου.

Γόνος εὐλαβῶν γονέων καί τόν Θεόν 
φοβουμένων -τοῦ Γεωργίου καί τῆς 
Μαγδαληνῆς Χασάπη- καί «ὑποτακτικός» 
τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, 
ὁ ἅγιος Φιλούμενος μυήθηκε ἀπό πολύ 
νωρίς σ’ ἕνα μοναχικό τυπικό ζωῆς. 
Παιδιόθεν ἔμαθε νά προσεύχεται, νά 
νηστεύει, νά ἐκκλησιάζεται καί νά μελετᾶ 
τήν Ἁγία Γραφή, τά συναξάρια καί τούς 
βίους τῶν ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νά 
διαβάζει τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτή τόσο τόν 
εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντονη 
τήν ἐπιθυμία νά ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου 
γιά νά ζήσει τήν κατά Θεό μοναχική ζωή.

Ἔτσι, τό καλοκαίρι τοῦ 1927, μαζί 
μέ τόν δίδυμο ἀδελφό του Ἀλέξανδρο 
(τόν μετέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), 
ἐγκατέλειψαν τό πατρικό τους σπίτι 
καί μετέβησαν στήν παλαίφατη καί πε-
ριώνυμη Μονή τοῦ Σταυροβουνίου, ὅπου 
κοινοβίασαν καί παρέμειναν γιά 5 χρόνια, 
ὑποτασσόμενοι «ἐν παντί» στόν τότε 
ἡγούμενο, ἐνάρετο Γέροντα Βαρνάβα.

Τό 1934 -Θεοῦ τῇ νεύσει- τά δύο 
εὐλογημένα τοῦτα ἀδέλφια, μετά ἀπό διετῆ 
ἀνάρρωση ἕνεκα ἀσθένειας, ἀναχωροῦν 
ἀπό τήν τροφό Μονή Σταυροβουνίου 
καί μεταβαίνουν στά Ἱεροσόλυμα, γιά 
νά ἐγγραφοῦν στό ἐκεῖ Γυμνάσιο τοῦ 
Πατριαρχείου. Στόν τρίτο χρόνο φοίτησής 
τους στό Γυμνάσιο, ὁ Σοφοκλῆς καί 
ὁ Ἀλέξανδρος κείρονται μοναχοί ἀπό 
τόν τότε Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη, 
μετονομασθέντες σέ Φιλούμενο καί 
Ἐλπίδιο, ἀντιστοίχως. Λίγους μῆνες μετά, 
χειροτονήθηκαν καί διάκονοι. Τό 1943  
ὁ Φιλούμενος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 
καί ἕξι χρόνια ἀργότερα ἔλαβε καί τό 
ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.

 Ἐνῶ ὁ ἀδελφός του Ἐλπίδιος, μετά ἀπό 
πολυποίκιλη εὐδόκιμη διακονία στούς 
Ἁγίους Τόπους, ἀναχώρησε ἀπό τήν Ἁγία 
Γῆ, ἀκολουθώντας μία εὐλογημένη πορεία 
διακονίας σέ πολλούς τόπους καί χῶρες, 

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ 
Φιλούμενος ὁ Κύπριος.

Ἡ ἀπαρχή τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων  
τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου

Γ΄ μΕΡΟΣ: ΣυΓΧΡΟΝΟΙ μαΡτυΡΕΣ
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ὁ ἅγιος Φιλούμενος, ἀποφοιτώντας ἀπό 
τή Σχολή τοῦ Πατριαρχείου, παρέμεινε 
στούς Ἁγίους Τόπους, ὅπου ὑπηρέτησε 
εὐδοκίμως, ὡς μέλος τῆς Ἁγιοταφικῆς 
ἀδελφότητας, ἐπί 45 συνεχῆ χρόνια. 
Διακόνησε ὡς ἡγούμενος σέ διάφορα 
προσκυνήματα -στήν Τιβεριάδα, στήν 
Ἰόππη, στή Μονή τοῦ Ἀρχαγγέλου, στή 
Ραμάλλα, στόν Ἀββᾶ Θεοδόσιο, στόν 
Προφήτη Ἠλία, στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ- ἀπ’ 
ὅπου ὑπηρέτησε μέ πολλή ἀγάπη καί πόνο 
τό ἑκάστοτε ποίμνιό του.

Ὁ κόσμος, καί κυρίως οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, 
μέ τούς ὁποίους συναναστρεφόταν 
καθημερινά, στηρίζοντάς τους πνευματικά 
καί ὑλικά, τόν ἀγαποῦσαν καί τόν σέβονταν. 
Πολλοί μάλιστα τόν εὐλαβοῦνταν ὡς 
ἄνθρωπο ὁσιακῆς βιοτῆς, ἀφοῦ ἀπό πολύ 
νωρίς ἀπέκτησε τή φήμη ἑνός ἐξαιρετικοῦ 
ἱερομονάχου καί πνευματικοῦ.

Ἡ ζωή του ἦταν ἁπλή καί ταπεινή, 
σύμφωνη, ὅσο ἦταν δυνατόν, μέ τό 
αὐστηρό μοναχικό τυπικό, πού παρέλαβε 
ὡς παρακαταθήκη ἀπό τούς πρώτους 
πνευματικούς του πατέρες στό Σταυρο-
βούνι. Συνέβη καί μέ τόν ἅγιό μας αὐτό, 
πού λένε τά πατερικά κείμενα, ὅτι δηλαδή 
ἡ πρώτη «βαφή» στήν πνευματική ζωή 
παραμένει ἀνεξίτηλη. Ὁ ἴδιος ἦταν πολύ 
αὐστηρός νηστευτής· συνήθως ἔτρωγε 
ἐλάχιστα καί χωρίς νά ἔχει ἀπαιτήσεις γιά 
τό εἶδος τοῦ φαγητοῦ. Τό ἴδιο αὐστηρός 
ἦταν καί στό θέμα τῆς προσευχῆς καί τῆς 
τέλεσης τῶν Ἀκολουθιῶν. Στίς Ἀκολουθίες, 
μάλιστα κατά τό διάστημα πού ὑπηρέτησε 
ὡς Τυπικάρης στόν μοναστηριακό ναό τῶν 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἤθελε 
τό τυπικό καί ἡ ἐκκλησιαστική τάξη νά 
τηροῦνται μέ πολλή ἀκρίβεια.

Ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τή μελέτη  
-γι’ αὐτό καί ἦταν καλά καταρτισμένος 
θεολογικά- καί τοῦ ἄρεσε νά διηγεῖται 

κομμάτια ἀπό τά βιβλία πού διάβαζε στούς 
προσκυνητές πού τόν ἐπισκέπτονταν. 
Πολλές φορές τοῦ εἶχαν προτείνει νά φύγει 
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα γιά νά σπουδάσει καί 
ἐπιστρέφοντας νά ἀνεβεῖ σέ μιά ψηλότερη 
ἐκκλησιαστική τάξη. Ὁ ἅγιος ὅμως πάντοτε 
ἀρνιόταν, ἀφοῦ ὁ μόνος του πόθος ἦταν 
νά ἐκπροσωπεῖ θεάρεστα τό Πατριαρχεῖο 
Ἱεροσολύμων στίς ποικίλες διακονίες πού 
τοῦ ἀνέθετε, παραμένοντας ὑπόδειγμα 
μοναχοῦ καί κληρικοῦ.

Τό τελευταῖο προσκύνημα, στό ὁποῖο 
διορίστηκε, ἦταν τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Ἐκεῖ 
εἶχε νά ἀντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, 
γιατί συχνά τόν ἐπισκέπτονταν φανατικοί 
Σιωνιστές, ἀπαιτώντας νά ἀφαιρέσει τίς 
εἰκόνες καί τόν Σταυρό ἀπό τόν ναό. 
Πολλές φορές μάλιστα τόν ἀπειλοῦσαν 
ὅτι θά τόν σκότωναν ἄν δέν ἔφευγε ἀπό 
τό προσκύνημα, ἀλλά αὐτός εἶχε πάρει τήν 
ἀπόφαση νά παραμείνει ἐκεῖ, ὅ,τι καί ἄν 
συνέβαινε.

Τό ἀπόγευμα τῆς 29ης Νοεμβρίου 
τοῦ 1979, μέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τή μνήμη τοῦ παλαιοῦ ἁγίου 
μάρτυρος Φιλουμένου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, 
μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 270, «ἄγνωστοι» 
εἰσῆλθαν στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί 
ἐπιτέθηκαν στόν ἅγιο. Τόν σκότωσαν, 
κτυπώντας τον μέ τσεκούρι στό πρόσωπο, 
στά χέρια καί στά πόδια. Στή συνέχεια 
βεβήλωσαν τήν ἐκκλησία, ἐνῶ, φεύγο-
ντας, ἔριξαν καί μιά χειροβομβίδα, κατα-
στρέφοντας τόν ἐσωτερικό χῶρο σχεδόν 
ὁλοσχερῶς.

Τό σκήνωμα τοῦ ἁγίου μεταφέρθηκε 
γιά νεκροψία στό Τέλ Ἀβίβ καί παρόλο 
πού οἱ ἀρχές τό ἔδωσαν στούς πατέρες τοῦ 
Πατριαρχείου μετά ἀπό πέντε μέρες, δέν 
παρουσίαζε νεκρική ἀκαμψία, ἀλλά ἦταν 
μαλακό καί εὐλύγιστο, σάν νά ἦταν ἐν ζωῇ.
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Ἡ κηδεία τοῦ μάρτυρος ἔγινε στόν 
ναό τῆς Ἁγίας Θέκλας στίς 4 Δεκεμβρίου 
τοῦ 1979, παρόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν 
πατέρων, συγγενῶν τοῦ ἁγίου καί 
πλήθους κόσμου, ὄχι μόνον Ὀρθοδόξων, 
ἀλλά καί ἑτεροδόξων καί μουσουλμάνων. 
Ἀκολούθησε ἡ ταφή του στό κοιμητήριο 
τῆς Ἁγιοταφικῆς ἀδελφότητας στήν Ἁγία 
Σιών.

Τέσσερα χρόνια μετά τή μαρτυρική 
τελείωση τοῦ ἁγίου Φιλουμένου, στίς 30 
Νοεμβρίου τοῦ 1983, λήφθηκε ἡ ἀπόφαση 
ἀπό τό Πατριαρχεῖο νά γίνει ἡ ἀνακομιδή 
τῶν λειψάνων του. Ὅσοι ἦταν παρόντες 
ὅμως στήν ἐκταφή του, βρέθηκαν μπρο-
στά σέ ἕνα θαυμαστό γεγονός: Ὅταν 
ἀνοίχθηκε ὁ τάφος, τό σῶμα τοῦ μάρτυρος 
ἦταν ἄφθορο καί εὐωδιάζον, ὡς ἄνωθεν 
ἐπισφράγιση τῆς ἔνταξής του «ἐν σκηναῖς 
Ἁγίων».

Στή συνέχεια ξανακλείστηκε ὁ τάφος 
καί ἄνοιξε ξανά στίς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 
1984. Τό σκήνωμα τοῦ π. Φιλουμένου 
βρέθηκε καί πάλι νά εὐωδιάζει καί νά 
διατηρεῖ μερική ἀφθαρσία. Τότε, οἱ 
Ἁγιοταφίτες τό τοποθέτησαν στό Ἱερό 
Βῆμα τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σιών. Στίς μέρες 
μας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ στόν τόπο μαρτυρίου 
τοῦ ἁγίου περικαλλής τρίκλιτος ναός, τοῦ 
ὁποίου τό ἕνα κλίτος εἶναι ἀφιερωμένο 
στό ὄνομά του. Ἐκεῖ μεταφέρθηκε τό 2008 
καί τό χαριτόβρυτο σκήνωμά του. Σ’ αὐτό 
προστρέχουν καί πολλοί πού εὐλαβοῦνται 
τόν ἅγιο -ὄχι μόνον Ὀρθόδοξοι, ἀλλά καί 
ἑτερόδοξοι, ἀκόμη καί μουσουλμάνοι- 
ζητώντας τίς πρός τόν Κύριον πρεσβεῖες 
του. Στίς 29 Νοεμβρίου τοῦ 2009 ἔγινε ἀπό 
τή Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων 
καί ἡ ἐπίσημη διακήρυξη τῆς ἁγιότητος τοῦ 
εὐκλεοῦς νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου. 
Γιά περισσότερα βιογραφικά στοιχεῖα 
καί μερικές ἀπό τίς πολλές θαυμαστές 

παρεμβάσεις τοῦ ἁγίου παραπέμπουμε τούς 
φιλάγιους ἀναγνῶστες στήν πρόσφατη 
ἐξαίρετη καί ἄρτια ἔκδοση «Ὁ ἅγιος 
ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος» τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς περιφέρειας 
(Κύπρος, 2013). Μία μόνο θαυμαστή 
πρόρρηση τοῦ ἁγίου θά παραθέσω στήν 
ἀγάπη σας, πρίν μεταβῶ στή δεύτερη 
ἑνότητα τοῦ παρόντος κειμένου.

Τό 1978, ὁ ἅγιος Φιλούμενος, ἕνα 
ἔτος πρίν ἀπό τό μαρτυρικό του τέλος, 
ἔτυχε νά συνοδεύει ἕνα λεωφορεῖο 
μέ προσκυνητές. Τότε συνέβη καί ἕνα 
ἐνδιαφέρον περιστατικό, τό ὁποῖο διασώζει 
ὁ Ἁγιοταφίτης μοναχός Παντελεήμων.

«Ὅταν ἤμουν ἀκόμα λαϊκός», ἀναφέρει, 
«ἦρθα ὡς προσκυνητής στά Ἱεροσόλυμα, 
μέ τόν κ. Δημήτρη Παναγόπουλο, τόν 
γνωστό μακαριστό λαϊκό ἱεροκήρυκα. Τίς 
μέρες πού ἤμασταν ἐδῶ, ξεναγός στό δικό 
μας λεωφορεῖο ἦταν ὁ ἅγιος Φιλούμενος.  
Τή μέρα, λοιπόν, πού θά ἐπισκεπτόμασταν 
τό Ὄρος Θαβώρ, μόλις πήραμε τόν δρόμο, 
ἀπό τόν ὁποῖο φαίνεται ἡ εὐρύτερη ἐκεῖ 
περιοχή, μᾶς εἶπε: ‘‘Παιδιά μου, θά σᾶς 
πῶ κάτι, τό ὁποῖο ἐσεῖς θά ζήσετε, ἀλλά 
ἐγώ δέν θά ζῶ γιά νά τό δῶ. Μέχρι ἐδῶ 
(στόν κάμπο δηλαδή τοῦ Θαβώρ), θά 
ἔρθει ὁ ρωσικός στρατός. Θά κατέβει 
ἀπό τόν Καύκασο καί θά κάνει πολλές 
καταστροφές. Ὁ σκοπός του θά εἶναι νά 
φτάσει στά Ἱεροσόλυμα, ἀλλά ἐδῶ θά 
σταματήσει· δέν θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά 
πᾶνε παρακάτω.’’ Αὐτό, πιστεύω, ἦταν μία 
ἀποκάλυψη, πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἅγιο 
ἐκείνη τή συγκεκριμένη μέρα, μιά καί ὁ 
ἴδιος ἦταν αὐστηρά ὀλιγολόγος καί, ὅταν 
μιλοῦσε, μιλοῦσε μόνο γιά νά ὁδηγήσει τούς 
ἀνθρώπους στόν Χριστό».

Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Φιλουμένου 
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στίς μέρες μας ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία, 
γιατί, κατά κάποιον τρόπο, προεικονίζει τό 
μέλλον μας. Ἕνα μέλλον, πού ὁριοθετεῖται 
ἀπό τά παγκόσμια γεγονότα πού ζοῦμε, 
τῶν πολιτικῶν, τῶν γεωστρατηγικῶν, τῶν 
κοινωνικῶν, τῶν οἰκονομικῶν ἀλλαγῶν καί 
τῶν βίαιων ἀνατροπῶν πού συμβαίνουν 
σέ ὅλο τόν κόσμο, εἰδικά στήν περιοχή 
μας, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, καί τήν 
εὐρύτερη Ἀνατολή. Ἕνα μέλλον, πού 
τροχιοδρομεῖ ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων», 
πάντοτε ἀσφαλῶς μέσα στό πλαίσιο τῆς 
Θείας Πρόνοιας καί παραχώρησης, γιά νά 
ἐπιβάλει τήν ὁλοκλήρωση πραγμάτωσης 
τῆς ἤδη ἀρξαμένης «Νέας Ἐποχῆς».

 Ὅλοι στήν ἐποχή μας εἴμαστε δέκτες 
ποικίλων πειρασμῶν, πληροφοριῶν καί 
μηνυμάτων, πού μᾶς ἔρχονται ἀπό παντοῦ, 
τά ὁποῖα πολλές φορές ἀδυνατοῦμε 
νά φιλτράρουμε καί νά ἀξιολογήσουμε 
ἐπαρκῶς, ἰδιαιτέρως πνευματικῶς, μέ 
ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται μεγάλη 
σύγχυση κι ἀνησυχία μέσα στή ζωή 
μας. Ἕνας μεγάλος σύγχρονος Γέροντας 
τῆς Κύπρου, πρίν 30 περίπου χρόνια, 
ἀνέφερε προφητικά σέ προσκυνητές ὅτι, 
μετά τήν ἀνησυχία πού ἤδη τότε εἶχε 
ἀρχίσει νά κατέχει τούς ἀνθρώπους, θά 
ἔρθει ἡ ἀπελπισία! Κι αὐτό ἤδη τό ζοῦμε 
καί τό βλέπουμε στά πρόσωπα πολλῶν 
ἀνθρώπων. Ἄν εἶναι κάτι, πού χαρακτηρίζει 
τήν ἐποχή μας, εἶναι ἡ πλήρης ἄγνοια, ἡ 
ἀδιαφορία καί ὁ ἐγκλωβισμός πολλῶν 
ἀνθρώπων στήν πλάνη τῆς πρόσκαιρης 
ζωῆς, τῆς ἐνστικτώδους βιοτικῆς μέριμνας, 
πού στερεῖται νοήματος καί αἰώνιας 
προοπτικῆς.

Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Φιλούμενος κι ὅλοι 
οἱ ἅγιοι διαχρονικά, μᾶς ὑπενθυμίζουν 
τήν αἰώνια ζωή, τήν αἰώνια κοινωνία μέ 
τόν Δημιουργό μας κι ὅτι ζωή χωρίς τόν 
Χριστό, εἶναι μιά ἄ-χαρη ζωή, ζωή δηλαδή 

χωρίς θεία Χάρη. Μᾶς φανερώνουν μέ 
τόν βίο τους τήν Ἀνάσταση καί τή ζωή 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τοῦ αἰωνίου 
μέλλοντός μας. Γι’ αὐτό καί ἡ βιοτή τῶν 
ἁγίων ἀποτελεῖ, γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους 
Χριστιανούς, τόν ὁδοδείκτη πού μᾶς 
προσανατολίζει ὅταν χανόμαστε καί 
παρεκκλίνουμε τῆς πορείας γιά τήν ὁποία 
κληθήκαμε, τῆς ὁμοίωσής μας δηλαδή μέ 
τόν Θεό. Ἰδιαιτέρως δέ στήν ἐποχή μας, 
θά πρέπει νά μελετᾶμε τούς βίους τῶν 
ἁγίων καί νά παραδειγματιζόμαστε ἀπό τό 
μαρτυρικό τους φρόνημα, γιατί ἐμεῖς καί τά 
παιδιά μας πιθανόν νά ζήσουμε γεγονότα 
καί καταστάσεις, πού μόνο ἡ ἐμπιστοσύνη 
καί ἡ πίστη στόν Θεό θά εἶναι ἱκανή νά 
ἀντιμετωπίσει.

Στόν αἰώνα πού εἰσήλθαμε, ὅλο καί 
πιό πολύ αἰσθανόμαστε τήν ἐξάπλωση 
τοῦ κακοῦ, καί καθημερινῶς γινόμαστε 
μάρτυρες αὐτῆς τῆς «Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων». Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί 
εἶναι σάν νά ζοῦμε ἀνάμεσα σέ μυλόπετρες, 
σέ μιά ἐτσιθελική ἐπιβολή ἐννοιῶν, 
λόγων, πράξεων καί νοοτροπιῶν, πού 
ὑποβιβάζουν τόν ἄνθρωπο σέ ὑπάνθρωπο 
καί καταργοῦν τό πρόσωπό του, εἴτε μέ τή 
βία, εἴτε ἐντέχνως.

Ὁ εἰκοστός αἰώνας χαρακτηρίστηκε 
ὡς αἰώνας τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς 
ἀδιαφορίας γιά τά τῆς πίστεως. Κατά τή 
διάρκειά του, φαινόταν ἀπολύτως λογικό 
νά ὁδηγοῦνται στόν θάνατο ἑκατομμύρια 
ἀνθρώπων, ἐν ὀνόματι μεγάλων ἰδεῶν, 
ὅπως τό ἔθνος, ἡ φυλή, ὁ σοσιαλισμός, ἐνῶ 
τό νά θυσιάσει κάποιος τή ζωή του ὑπέρ τῆς 
πίστεως φάνταζε τελείως ἀναχρονιστικό 
καί παρωχημένο. Ἡ λέξη «μαρτύριο» στή 
Δύση παρέπεμπε σέ ἄλλους αἰῶνες, στούς 
διωγμούς τῆς ρωμαϊκῆς, τῆς ὀθωμανικῆς, 
ἤ ὅποιας ἄλλης περασμένης ἐποχῆς. Καί, 
ὅμως, στή Σοβιετική Ἕνωση, κατά τό πρῶτο 
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κυρίως μισό τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἀναδείχθηκαν 
ἑκατόμβες ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων.

 Ἐνῶ λοιπόν ὁ ἀναστατωμένος αὐτός 
αἰώνας πλησίαζε στή λήξη του, ἔχοντας 
ἤδη ἐφεύρει κάθε λογῆς «ὄπιο» πρός 
ἀντικατάσταση τῶν θρησκειῶν καί 
προτιμώντας σαφῶς ὁποιαδήποτε ἰδέα 
ἀπό τό Πρόσωπο τοῦ ζῶντος Θεοῦ, 21 
χρόνια πρίν ἀπό τό κλείσιμο τῆς δεύτερης 
χιλιετίας, ὁ ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος 
μαρτυρικῶς τελειοῦται εἰς τό ἱερόν 
προσκύνημα τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, 
ἑβδομηκοντάκις διά πελέκεως τήν κεφαλήν 
πληγείς ὑπό φανατικοῦ Ἑβραίου. Ἡ εἴδηση 
τοῦ μαρτυρίου του τό 1979 πέρασε στά 
ψιλά καί δέν φάνηκε νά ταράζει τά νερά 
τῆς ἀδιαφορίας τοῦ αἰῶνος, οὔτε καί νά 
ἀπασχολεῖ τά πολυάσχολα μυαλά: Μιά 
ἀκόμα δολοφονία σέ μιά ταραγμένη 
περιοχή, ἴσως μιά πράξη πολιτικοῦ 
ἀκτιβισμοῦ.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅμως, 
«τήν στολισαμένην ὡς πορφύραν καί 
βύσσον τά αἵματα τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ 
μαρτύρων» τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀνέκαθεν 
γνωρίζει καί ἐξακολουθεῖ νά μήν ξεχνᾶ τή 
σημασία καί τή βαρύτητα τοῦ μαρτυρίου, 
δέν ἦταν δυνατόν νά ὑπάρχει παρερμηνεία 
τοῦ γεγονότος: Ὁ θάνατος τοῦ ἁγίου 
Φιλουμένου, ὅπως καί ἡ βιοτή του, ἦταν 
ὁμολογία πίστεως, ὁμολογία αἵματος, σ’ 
ἕναν τόπο ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εὐδόκησε 
νά ἀποκαλύψει ἀπερίφραστα στόν κόσμο 
ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας Χριστός, ὁ 
Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος. Ὁ ἱερομάρτυς 
Φιλούμενος, σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια 
μετά ἀπό τό μαρτύριο τοῦ ἰδίου τοῦ 
Κυρίου, Τόν ἀκολουθεῖ στόν σταυρό, 
ἀναφαινόμενος ὡς ὁλόλαμπρος ἀστήρ 
στό πολύφωτο στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Μέ τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Φιλου-

μένου, λοιπόν, ἡ ἐπί γῆς καί στρατευομένη 
Ἐκκλησία χάνει ἕνα Σταυροβουνιώτη, 
ἕνα Ἁγιοταφίτη, ἕνα Κύπριο. Ἀλλ’ ἡ ἐν 
οὐρανοῖς καί θριαμβεύουσα κερδίζει ἕνα 
οἰκουμενικό καί ὑπέρχρονο ἅγιο, ὁ ὁποῖος 
πρεσβεύει ὑπέρ πάντων στούς αἰῶνες τῶν 
αἰώνων.

Σήμερα βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι 
μέ τό φανατικό Ἰσλάμ, τοῦ ὁποίου οἱ 
ταγοί κυκλοφοροῦν χάρτες κατάληψης 
ὅλης τῆς Εὐρώπης καί συνεχίζουν τόν 
ἱερό πόλεμο κατά τῶν «ἀπίστων», τῶν 
χριστιανῶν. Καθημερινά, ἀντιμετωπίζουμε 
τήν «ἐπιθετική ἐκκοσμίκευση», τήν 
κοσμοθεωρία τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ 
ἀγνωστικισμοῦ, πού οἱ ἐκπρόσωποί της στή 
Δύση ἐπιβάλλουν στά κράτη καί στόχο ἔχει 
νά διαχωρίσει τό κράτος καί τήν κοινωνία 
ἀπό τή χριστιανική πίστη, ἀφαιρώντας της 
τή δημόσια ἔκφραση καί τόν λόγο, εἰδικά 
στήν Παιδεία, καί ὑποβαθμίζοντάς την σέ 
ἰδιωτική καί ἀτομική ὑπόθεση. Ὁ Δυτικός 
κόσμος σήμερα ὁδηγεῖται στήν ἀθεΐα, 
ἀκόμη κι ὅταν δηλώνει πίστη στόν Χριστό.

Ὅλα αὐτά κι ἄλλα πολλά περιέχονται 
στήν πολιτική τῆς «Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων», πού προαναφέραμε, ἡ ὁποία οἰκο-
δομεῖ τήν παγκόσμια κυβέρνηση πού θά 
ἐλέγχει οἰκονομικά, πολιτικά καί κοινωνικά 
ὅλους τούς λαούς, μέ τό μυστικό χρῆμα. 
Πολλοί εἶναι οἱ μελετητές, πού πίσω ἀπό 
ὅλα αὐτά βλέπουν τόν «Σιωνισμό», πού 
ἀργά καί σταθερά προετοιμάζει τό ἔδαφος 
πού θά διεκδικήσει ἐν καιρῷ τή λατρεία 
ἑνός ψευτοθεοῦ, τοῦ Ἀντιχρίστου!

Μπορεῖ ὁ λόγος αὐτός σήμερα νά ἀκού-
γεται παράκαιρος, ἀναχρονιστικός, ἴσως 
καί συντηρητικός στά αὐτιά κάποιων, 
ὑπερβολικός ἤ συνωμοσιολογικός, ἀλλά 
τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Φιλουμένου, 
οὔτε συνωμοτικό ἦταν, οὔτε ὑπερβολικό, 
ἀλλά ἄκρως πραγματικό. Ὁ ἅγιός μας 
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δολοφονήθηκε ἐν ψυχρῷ ἀπό Ἑβραίους 
Σιωνιστές στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, οἱ 
ὁποῖοι δέν ἤθελαν νά λειτουργεῖται καί 
νά δοξάζεται ἐκεῖ ὁ Τριαδικός Θεός. Κι 
αὐτό τό γνώριζε, ἀφοῦ μία ἑβδομάδα πρίν 
ἀπό τό μαρτύριό του, πού συνέβη τήν 29η 
Νοεμβρίου μέ τό νέο ἡμερολόγιο, τήν 
ἡμέρα πού ἑορτάζει ὁ μάρτυς Φιλούμενος 
τῶν παλαιῶν χρόνων, πῆγε νά πάρει 
πρόσφορα γιά τίς Λειτουργίες πού ἔκανε 
τίς καθημερινές, ἀπό ἕνα μοναστήρι, 
τό ὁποῖο ἔχει Κύπριες μοναχές, αὐτό 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στή Βηθανία. Ἐκεῖ 
εἶχε ἕνα φίλο, τόν μακαριστό πατέρα 
Θεοδόσιο, κι αὐτός ἄνθρωπος ἐνάρετος. 
«Ἦρθε στό μοναστήρι», ἀναφέρει ἡ ἀδελφή 
Μητροδώρα, «καί ζήτησε ἕνα πρόσφορο, 
γιά νά κάνει λειτουργία». «Πῶς πᾶς, 
πάτερ Φιλούμενε;», τόν ρώτησε ὁ πατήρ 
Θεοδόσιος. «Τί νά κάνω, Γέροντα», τοῦ 
λέει, «ἐκεῖ οἱ Ἑβραῖοι μέ ἀπειλοῦν, ὅτι θά μέ 
σκοτώσουν. Ἄς μέ σκοτώσουν. Τί νά κάνω 
ἄλλο; Ἕνα μαρτύριο θά μᾶς σώσει».

Ὁ δέ σημερινός τολμηρός φύλακας 
τοῦ Φρέατος, ὁ πατήρ Ἰουστῖνος, μοῦ 
εἶπε κάποτε: «Δεσπότη μου, γιά νά μείνω 
ἐκεῖ, ἔχω ἕξι σκύλους». Γιά τόν φόβο του 
ἀπό φανατικούς Ἑβραίους, ἀπό κλέπτες, 
ἀπό ἀκραίους ἰσλαμιστές Παλαιστινίους 
καί γιά πολλούς ἄλλους λόγους. Καί τόν 
ρώτησα: «Πόσους σκύλους εἶχε ὁ πατήρ 
Φιλούμενος;». Καί μοῦ ἀπάντησε: «Εἶχε τή 
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ἄρα, τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου μας ἦταν 
ἐν ἐπιγνώσει, δέν ἦταν ἀτύχημα, οὔτε 
δολοφονία. Ὄχι, ἦταν μαρτύριο. Μαρτύριο, 
πού συνεχίζει τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, 
πού θεωρεῖ τό μαρτύριο αὐτό ὡς μίμηση 
τοῦ πάθους τοῦ «Πρωτομάρτυρος» 
Χριστοῦ, κι ὡς προϋπόθεση σωτηρίας καί 
αἰωνίου κοινωνίας μέ τόν Ζῶντα Θεό. 
Ὁ Σύριος ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, 

ὁ δεύτερος ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας, 
μαθητής τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολό- 
γου, πού μαρτύρησε τό 117 καί ἡ Ἐκκλησία 
μας ἑορτάζει τή μνήμη του στίς 20 
Δεκεμβρίου, ἀρνούμενος νά διασωθεῖ, 
ὅπως τόν προέτρεπαν οἱ Χριστιανοί, σέ 
ἐπιστολή του στούς Χριστιανούς τῆς 
Ρώμης λέει: «ἐπιτρέψατέ μοι μιμητήν εἶναι 
τοῦ πάθους τοῦ Θεοῦ μου» (Ρωμ. 6, 3).

Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Φιλουμένου 
ἀποτελεῖ ἕνα ὁρόσημο μέσα στόν 
χρόνο τοῦ κόσμου. Σηματοδοτεῖ τή 
λήξη τοῦ αἰώνα τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς 
χλιαρότητας καί τήν ἔναρξη μιᾶς ἐποχῆς, 
ὅπου ὅλα πιά θά τίθενται καθαρά σέ 
ὅρους πνευματικούς. Ἐκεῖνοι, πού ἔδωσαν 
ἑβδομήντα τσεκουριές στό κεφάλι τοῦ 
μάρτυρος, δέν εἶχαν κίνητρα πολιτικά, 
δέν ἦταν ἄθεοι, οὔτε κοινοί κακοποιοί, πού 
πῆγαν γιά νά κλέψουν. Ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν 
στό ὄνομα τῆς θρησκείας, ἐπικαλούμενοι 
τόν «θεό». Πιθανόν μάλιστα νά ἔκαναν καί 
τίς νενομισμένες προσευχές τους πρίν τόν 
ἀνόσιο φόνο, νά τέλεσαν τά «θρησκευτικά 
τους καθήκοντα». Καθόλου ἀπίθανο δέ, 
νά θεωροῦν ἀκόμα πώς τό ἀνοσιούργημά 
τους συνιστᾶ ἐπίσης «μαρτυρία πίστεως», 
πώς εἶναι ἡ προσωπική τους συμβολή 
στόν ἱερό πόλεμο ἐνάντια στό κακό. Καί, 
ὅπως τό ἐξέφρασε τό πανάγιο στόμα τοῦ 
Δεσπότου Χριστοῦ: «ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, 
ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν 
προσφέρειν τῷ Θεῷ» (Ἰω. 16,2).

Μέ ὅσα βλέπουμε νά συμβαίνουν 
σήμερα σ’ ὅλη τήν Ἀνατολή, τήν Ἀσία, 
τήν Ἀφρική, ἀκόμα καί στήν Εὐρώπη, 
σκεφτόμαστε πώς τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου 
Φιλουμένου ἦταν κατά κάποιο τρόπο ἕνα 
προοίμιο μιᾶς νέας μαρτυρικῆς ἐποχῆς. 
Στόν νέο αἰώνα μας, ὁ διωγμός τῆς 
Ἐκκλησίας τείνει πλέον νά λάβει μαζικές 
διαστάσεις, παραβαλλόμενος σέ μερικές 
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περιπτώσεις, ὅπως στή γειτονική Συρία, 
μέ τούς διωγμούς τῶν πρώτων αἰώνων.  
Ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἀνεξιθρησκείας, πού 
πρός στιγμήν καλλιέργησε ἡ Δύση ἐν 
ὀνόματι τῆς κατανάλωσης, κατέρρευσε μέ 
πάταγο. Σήμερα βλέπουμε στίς τηλεοράσεις 
νά κόβουν κεφάλια, μέ τίς ἴδιες πάντα 
ἰαχές ἐν ὀνόματι τοῦ «μόνου θεοῦ». Ὁ 21ος

αἰώνας λοιπόν, συνεχίζει νά εἶναι αἰώνας 
μαρτυρίου κι ὁμολογίας γιά ἐμᾶς τούς 
χριστιανούς. Ἤδη τά γεγονότα στή Συρία 
καί στό Ἰράκ, ὅπου ἐκεῖ φανατικοί μουσου-
λμάνοι σφαγιάζουν χριστιανούς μέ τήν 
ἀνοχή τῶν Δυτικῶν καί τήν ἀπόκρυψη 
τῶν σφαγῶν αὐτῶν ἀπό πολλά δυτικά 
ΜΜΕ, προδιαγράφει τό μέλλον πού 
ἔρχεται. Σύμφωνα μέ τήν ὀργάνωση 
Open Doors, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει τούς 
χριστιανούς πού ὑφίστανται διώξεις, μόνο 
τό 2013 καταγράφηκαν 1213 δολοφονίες 
Σύριων χριστιανῶν. Τά ἴδια ἔχουν συμβεῖ 
μέ τή λεγόμενη «ἀραβική ἄνοιξη» κι 
ἐξακολουθοῦν νά συμβαίνουν σέ πολλές 
μουσουλμανικές χῶρες, ὅπου φανατικοί 
τζιχαντιστές δολοφονοῦν χριστιανούς.

Σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη, ξεκινοῦν 
γιά φόνο στό ὄνομα τῆς «ἀληθινῆς πίστης». 
Ποιός ὅμως ἔχει τήν ἀληθινή πίστη; Ὁ 
Φιλούμενος ἔχει τήν ἀληθινή πίστη, πού 
δέν θέλει νά ὑπερισχύσει, δέν θέλει νά 
ἐπιβληθεῖ, δέν θέλει κἄν νά ἀντισταθεῖ, 
τείνοντας τόν τράχηλο στόν δήμιο 
ἕνεκεν τῆς ἀγάπης. Κι ἡ ἀγάπη αὐτή, πού 
εἶναι τόσο μεγάλη, πού τόν κάνει νά μή 
λογαριάζει τήν ἴδια τή ζωή του, ἔχει θέση 
γιά ὅλους, ἀκόμα καί γιά τόν δήμιο. Γι’ 
αὐτό καί τό σεπτό του σκῆνος εὐωδιάζει 
ἄφθορο, θυμίζοντας σέ ὅλους μας 
παρήγορα, πώς ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τίς 
θρησκεῖες.  

Ζοῦμε λοιπόν σ’ αὐτό τόν κόσμο 
κι ὄχι ἀλλοῦ, κι ἔχομε ὑποχρέωση νά 

συνυπάρξουμε μέ ὅλους καί μέ ὅλα, καί 
μέ τούς ἁγίους καί μέ τούς ὑπηρέτες 
τοῦ ἀντίθετου πνεύματος. Ἀλλά γιά νά 
συνυπάρξεις, θά πρέπει πρῶτα νά ὑπάρχεις. 
Κι ὁ ἅγιος Φιλούμενος αὐτό τό ἤξερε πολύ 
καλά καί τό ἐφάρμοζε στή ζωή του. Ὁ ἅγιος 
Φιλούμενος ἐπέλεξε συνειδητά νά εἶναι 
ἕνας αὐστηρός Ὀρθόδοξος ἱερομόναχος, 
ζηλωτής τῶν πατρώων παραδόσεων τῆς 
Πίστεώς μας. Αὐτός ἦταν ὁ Ὀρθόδοξος 
τρόπος ὕπαρξής του. Αὐτός ὅμως  
ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος ὕπαρξης τοῦ ἁγίου 
Φιλουμένου δέν τόν ἐμπόδιζε, οὔτε τόν 
φόβιζε νά συνυπάρχει μέ Ἑβραίους, μέ 
Ἄραβες Μουσουλμάνους, μέ τή Γαλιλαία 
τῶν ἐθνῶν. Γνώριζε τούς κινδύνους ἀπ’ 
αὐτή τή συνύπαρξη, ἀλλά ποτέ δέν ἐγκα-
τέλειψε τό χρέος του ὡς Ἁγιοταφίτης, 
ὡς φύλακας ἁγίων Τόπων καί τρόπων. 
Αὐτό εἶναι ἕνα πολύ ἰσχυρό μήνυμα γιά 
μᾶς, πού φοβούμαστε νά συνυπάρξουμε 
μέ τόν διαφορετικό ἄνθρωπο, τόν ξένο, 
τόν ἀλλόθρησκο. Αὐτός ὁ φόβος μας 
φανερώνει ἔλλειμμα Ὀρθοδοξίας καί 
Ὀρθοπραξίας. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἅγιοί μας 
ὀρθοτομοῦν λόγον ἀληθείας ἐν παντί 
καιρῷ καί τόπῳ, χωρίς φόβον καί χωρίς 
πάθος. Γι’ αὐτό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα 
ἐπέλεξε τόν ἅγιο Φιλούμενο νά εἶναι  
ὁ πρῶτος μάρτυρας τῆς «Νέας Ἐποχῆς», 
τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων». Ὁ ἅ- 
γιος Φιλούμενος δέν εἶναι ἁπλά ἕνας ἱερο- 
μάρτυρας, ἀλλά ὁσιομάρτυρας, γιατί, πρίν 
μαρτυρήσει, ζοῦσε ὁσιακά. Ὅπως σχετικά 
καταθέτει ὁ μακαριστός ἐνάρετος Γέροντας 
Σεραφείμ, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τοῦ Ἁγίου Σάββα· «Ὁ π. Φιλούμενος ἦταν 
ἅγιος ἄνθρωπος. Ζοῦσε βιοτήν ὁσιακήν 
ἀπό μικρός. Γι’ αὐτό τόν ἀξίωσε ὁ Θεός 
καί μαρτύρησε, δίνοντάς του μάλιστα 
μαζί μέ τήν ἀφθαρσία καί εὐωδία τοῦ 
σκήνους του καί τῶν ἰαμάτων τήν χάριν, 
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ὡς ἄνωθεν ἐπισφράγιση τῆς ἔνταξής 
του ἐν σκηναῖς Ἁγίων». Ἤξερε, δηλαδή, 
ὁ ἅγιος, νά συνυπάρχει μέ τούς ἀλλο-
φύλους, διότι πάνω ἀπό ὅλα ἤξερε νά 
ὑπάρχει ὡς Ὀρθόδοξος χριστιανός. Ἤξερε 
νά ζεῖ τόν Χριστό, ἀλλά καί νά πεθαίνει 
γιά τόν Χριστό.

Εἶναι πολύ μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ σ’ 
ἐμᾶς ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Φιλουμένου, 
ἀλλά κι ὅλων αὐτῶν τῶν μαρτύρων καί 
σύγχρονων ὁσίων, γιατί αὐτοί εἶναι οἱ τρό-
ποι ζωῆς καί ἁγιασμοῦ στήν Ἐκκλησία μας, 
ἡ μετάνοια, ἡ ὁσιότητα καί τό μαρτύριο. 
Κι ἄς μήν τά νομίζουμε, ὅτι ὅλα αὐτά 
ἀποτελοῦν γεγονότα τοῦ παρελθόντος· 
ἀντιθέτως, ἀφοροῦν ὅσο ποτέ ἄλλοτε τή 
ζωή μας.

Τέτοιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δόθηκαν 
ὁλοκληρωτικά στόν Χριστό, ἐπισφρα-
γίζοντας μέ τό μαρτυρικό τους αἷμα τήν 
πίστη τους σ’ Αὐτόν, ὑπῆρχαν καί θά 
ὑπάρχουν ἕως τῆς συντέλειας τῶν αἰώνων. 
Θά ὑπάρχουν, γιά νά ὑπενθυμίζουν σέ 
ὅλους ἐμᾶς ὅτι πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι 
καί γιά τό μαρτύριο. Δέν θά ἐπιδιώξουμε 
τό μαρτύριο τοῦ αἵματος, ἀλλά, ἄν ἔρθει 
ἡ ὥρα, θά πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά 
τό ὑπομείνουμε, γιατί ὁ Χριστός ξέρει 
καλύτερα ἀπό τόν καθένα μας τί μᾶς 
συμφέρει. Κι ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιός μας 
σέ ἐπιστολή πρός τίς ἀδελφές του Ἑλένη 
καί Ἀγγελική τό 1973, οἱ ὁποῖες τοῦ εἶχαν 
ἀποστείλει ἕνα βιβλίο Προφητειῶν: «Μοῦ 
εἶναι βεβαίως χρήσιμον τό βιβλίο, ἀλλά δι’ 
ἡμᾶς τούς Χριστιανούς δέν ἔχει σημασίαν τό 
τί θά γίνῃ· σημασίαν ἔχει νά εἴμεθα ἕτοιμοι 
διά τήν παρουσίαν τοῦ Κυρίου. Εὔχομαι 
νά μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Κύριος, ὅσοι ἐλάβομεν τό 
Ἅγιόν Του Ὄνομα εἰς τό βάπτισμα, νά τό 
τηρήσωμεν ἄσπιλον εἰς τήν ἡμέραν Αὐτοῦ, 
διά νά λάβωμεν τόν μισθόν τῶν φρονίμων 
Παρθένων».

Τελειώνοντας, τό ἐν Χριστῷ μαρτύριο 
βιώνεται καί ὡς ὑπομονή στίς θλίψεις 
καί τίς ἀσθένειες, ὡς ἀγώνας σκληρός 
πρός τά πάθη πού μᾶς πολεμοῦν, ὡς 
μετάνοια γιά τά λάθη μας, ὡς αὐτοθυσία, 
ὡς ἀπάρνηση τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ μας, 
ὡς ἀκλόνητη ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας, 
ἔργῳ καί λόγῳ. Ἀλλά, στήν ὑψηλότερη 
ἔκφρασή του, πραγματώνεται διά τοῦ 
μαρτυρίου τοῦ αἵματος, μ’ ἕνα θάνατο 
πού καταργεῖ τό βασίλειο τοῦ θανάτου, 
γιά νά θριαμβεύσει ἡ Ζωή, ἡ ὄντως Ζωή, 
ὁ Χριστός! Καί τό μαρτύριο τοῦ νέου 
ἱερομάρτυρος Φιλουμένου καταδεικνύει 
τό ἀμετάβλητον τῆς κλήσεως τοῦ Χριστοῦ 
μέσα ἀπό τούς αἰῶνες. Σέ καιρούς 
ὀλιγοπιστίας, ἀμφιβολίας, ἀναστατώσεων, 
ὁ ταπεινός Φιλούμενος κράτησε ἀκλόνητη, 
σ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του, τή βεβαιότητα 
τῆς πίστεως, θέτοντας τήν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ πάνω κι ἀπό τήν ἴδια τή ζωή του. 
Ἔτσι, μέ τόν θάνατό του χαρίζει σέ ὅλους 
περίσσειαν ζωῆς. Ὁ νέος ἱερομάρτυς τοῦ 
Χριστοῦ τιμᾶται, ὄχι ἁπλῶς ὡς φύλακας 
Ἁγίων Τόπων, ἀλλά κυρίως ὡς φύλακας 
ἁγίων τρόπων. Τρόπων ζωῆς ἀληθινῆς, 
ζωῆς ἐν Χριστῷ, ζωῆς αἰώνιας!

Καθώς φαίνεται, στόν αἰώνα, τόν ὁποῖο 
διανύουμε, θά κληθοῦμε οἱ ὅπου γῆς 
Ὀρθόδοξοι νά καταθέσουμε τή μαρτυρία 
τοῦ πεφιλημένου ἁγίου Φιλουμένου. Πρό-
κειται γιά μαρτυρία-κατάθεση Ὀρθόδοξου 
τρόπου ζωῆς. Τῆς καθ’ ἡμέραν ζωῆς.

Ταῖς τοῦ Σοῦ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος 
Φιλουμένου πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν!
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Οἱ διωγμοί καί οἱ διώξεις γιά θρησκευ-
τικούς λόγους εἶναι καί στίς μέρες μας 
μία σκληρή πραγματικότητα καί ἀφοροῦν 
κυρίως στούς Χριστιανούς πού ζοῦν σέ 
μουσουλμανικές χῶρες. Ἀπό τή Νιγηρία 
ὡς τό Σουδάν, ἀπό τή Συρία ὡς τό Ἰράκ 
καί ἀπό τό Πακιστάν ὡς τήν Ἰνδονησία οἱ 
Χριστιανοί διώκονται ἀπηνῶς. Πρόσφατα 
τρανταχτά παραδείγματα εἶναι ἡ ἀπαγωγή 
ἀπό μουσουλμάνους καί ἡ ἐξαφάνιση στή 
συνέχεια τῶν δύο Μητροπολιτῶν ἀπό τή 
Συρία καθώς καί ἡ ἀπαγωγή, πάλι ἀπό 
μουσουλμάνους, τῶν καλογραιῶν ἀπό 
χριστιανικό μοναστήρι στήν ἴδια χώρα.

Τή Δευτέρα, 22 Ἀπριλίου 2013, μᾶς 
ἐξέπληξε ἡ εἴδηση ἀπαγωγῆς τῶν δύο 
Ἀρχιερέων, τοῦ Ὀρθοδόξου Μητροπο-
λίτου Χαλεπίου Παύλου, τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἀντιοχείας, καί τοῦ Συροϊακωβίτη 
Ἐπισκόπου τοῦ Χαλεπίου Ἰωάννη, ἀπό 
ἀκραίους ἰσλαμιστές.

Παραμονές Πάσχα, τό ἐπιβατικό 
αὐτοκίνητο πού μετέφερε τούς δύο Μη-
τροπολίτες ὁδηγοῦσε Σύρος ὑπήκοος καί 
διέσχιζε τά σύνορα Τουρκίας-Συρίας, μέ 
προορισμό τό Χαλέπι, ὅπου μαίνονταν 
ἄγριες ἐμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ 
ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν καί δυνάμεων τοῦ 
προέδρου Ἄσαντ. Λίγα λεπτά ἀφότου 
ἄφησε πίσω του τό σημεῖο ἐλέγχου, τό στα-
μάτησαν ἔνοπλοι μασκοφόροι, οἱ ὁποῖοι 
μέ τήν ἀπειλή τῶν ὅπλων βίαια ἔβγαλαν 
ἀπό τό αὐτοκίνητο τούς δύο Ἀρχιερεῖς καί 
ἐκτέλεσαν ἐπιτόπου τόν ὁδηγό.

Ἐνάμιση χρόνο μετά, ἡ τύχη τῶν δύο 
Μητροπολιτῶν ἀγνοεῖται καί παρό-
τι ἡ αἱματοχυσία συνεχίζεται, ἡ ἐλπίδα 
πώς μπορεῖ νά εἶναι ζωντανοί δέν ἔχει 
ἐκλείψει. Ἡ Ὀρθόδοξη καί ἡ Συροϊακω-
βίτικη Ἐκκλησία συνεχίζουν ἀδιάκοπα 
τίς ἔρευνες, σέ συνεργασία καί μέ τίς 
κρατικές ἀρχές τῆς Συρίας, ἀλλά καί μέ 
διεθνεῖς ὀργανισμούς ὅπως ὁ ΟΗΕ, μέ 
συνεχεῖς ἐκκλήσεις, γιά τήν ἀνεύρεση 
καί ἀπελευθέρωση τῶν δύο Ἐπισκόπων. 
Ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
ἐνημερώνεται γιά ὁποιαδήποτε ἐξέλιξη, 
ἐνῶ δέν παραλείπει σέ κάθε εὐκαιρία νά 
ἀναφερθεῖ στό πολύ δυσάρεστο γεγονός, 
γιά τό Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, τῆς 
ἀπαγωγῆς τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου 
Παύλου, πού τυγχάνει νά εἶναι καί κατά 
σάρκα ἀδελφός τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας 
Ἰωάννη. Ἐκκλήσεις γιά τήν ἀπελευθέρωση 
τῶν δύο Ἐπισκόπων ἔχουν ἀπευθύνει ὅλοι 
οἱ Ὀρθόδοξοι προκαθήμενοι, ὁ Πάπας 
Φραγκίσκος, πολιτικοί καί πνευματικοί 
ἡγέτες ἀπό ὅλο τόν κόσμο. 

Δυστυχῶς ἡ ἀπαγωγή τῶν δύο 
Χριστιανῶν Ἐπισκόπων στή Συρία, 
ἀποτελεῖ τό τραγικό ἐπιστέγασμα τῶν 
διώξεων πού ὑφίστανται οἱ χριστιανικοί 
πληθυσμοί τῆς Συρίας. Οἱ χριστιανικοί 
αὐτοί πληθυσμοί βρίσκονται στό μέσο τῆς 
αἱματηρῆς ἐμφύλιας σύγκρουσης πού ἐδῶ 
καί τρία χρόνια μαστίζει τή χώρα αὐτή μέ 
ἑκατοντάδες χιλιάδες θύματα καί ἀκόμα 
περισσότερους ἐκτοπισμένους ἀπό τίς 

Σύγχρονοι διωγμοί: δύο συγκλονιστικά παραδείγματα

Λαζάρω Παναγιώτου
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ἑστίες τους, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, θρησκεύ-
ματος ἤ δόγματος. 

Ἡ ἀπαγωγή τῶν 13 Ὀρθοδόξων 
γυναικῶν μοναχῶν ἀπό τό μοναστήρι 
τῆς Ἁγίας Θέκλας στό ἱστορικό κέντρο 
τῆς πόλης Μααλούλα τῆς Συρίας, ἀπό 
ἔνοπλους Σύρους ἰσλαμιστές ἀντάρτες, 
ἦρθε νά προστεθεῖ στήν περιπέτεια τῶν 
δύο Μητροπολιτῶν. Ἡ Μααλούλα, βρί-
σκεται σέ ἀπόσταση 55 χιλιομέτρων 
βορείως τῆς Δαμασκοῦ καί ἔχει πολλές 
ἐκκλησίες, ὀρθόδοξες καί καθολικές, κα-
θώς καί μοναστήρια. Οἱ περισσότεροι ἀπό 
τούς κατοίκους της εἶναι ἑλληνορθόδοξοι 
Χριστιανοί καί μιλοῦν τήν ἀραμαϊκή. Ἡ 
εὐρύτερη περιοχή εἶχε πληγεῖ ἀπό σκλη-
ρές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικῶν 
δυνάμεων καί ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν. Οἱ 
σκληρότερες συγκρούσεις ἔγιναν στό 
ὑψηλότερο τμῆμα τῆς πόλης, πού εἶναι καί 
τό ἀρχαιότερο καί φιλοξενεῖ τίς Μονές τῆς 
Ἁγίας Θέκλας (ἑλληνορθόδοξη) καί τῶν 
Σεργίου καί Βάκχου (ἑλληνοκαθολική). 
Οἱ ἀντάρτες μπῆκαν στήν πόλη, πυροβο-
λώντας, καίγοντας καί λεηλατώντας. Κα-
τέστρεψαν τίς ἐκκλησίες, πῆραν εἰκόνες 
καί ἱερά σκεύη. Εἶχαν καταλάβει τήν πόλη 
στίς 5 Σεπτεμβρίου. 

Ἡ πόλη σύμβολο γιά τούς Χριστια-
νούς τῆς Συρίας καί τῆς εὐρύτερης Μέ-
σης Ἀνατολῆς, μέ τούς 3.000 κατοίκους, 
στήν πλειονότητά τους Χριστιανούς 
ὀρθοδόξους καί καθολικούς, ἡ Μαα-
λούλα ἔχει καταστεῖ μόνιμος στόχος γιά 
τούς ἐξτρεμιστές σουνίτες μουσουλμά-
νους πού πολεμοῦν γιά τήν ἀνατροπή 
τοῦ καθεστῶτος καί τήν ἐγκατάσταση 
ἰσλαμικοῦ κράτους.

Ἕνα συγκλονιστικό παράδειγμα τῆς 
δράσης τῶν ἰσλαμιστῶν στήν πόλη 
αὐτή ἀποτελεῖ ἡ πολύμηνη ἀπαγωγή 13 
γυναικῶν μοναχῶν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
Μονή τῆς Ἁγίας Θέκλας πού βρίσκεται 
στήν Μααλούλα, στίς 13 Δεκεμβρίου τοῦ 
2013. Ὡστόσο μετά ἀπό τρίμηνες σκληρές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ τῶν ἀνταρτῶν 
καί τῆς συριακῆς κυβέρνησης μέ τήν με-
σολάβηση τοῦ Λιβάνου καί τοῦ Κατάρ 
ἐπιτεύχθηκε, στίς 10 Μαρτίου τοῦ 2014, 
συμφωνία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν 
13 γυναικῶν μοναχῶν σέ ἀντάλλαγμα 
μέ τήν ἀπελευθέρωση 150 κρατουμένων 
γυναικῶν ἀπό τήν κυβέρνηση Ἄσαντ.

Τό αἴσιο τέλος τῶν 13 αὐτῶν μοναχῶν 
ἀποτελεῖ τή μοναδική ἐξαίρεση τῆς κυνι-
κότητας τῶν ἰσλαμιστῶν καί ταυτόχρονα 
δημιουργεῖ ἀχτίδα αἰσιοδοξίας γιά τήν 
αἴσια ἐξεύρεση τῶν δύο Μητροπολιτῶν. 
Ὡστόσο μέ τά δύο αὐτά συγκλονιστικά 
παραδείγματα ἦρθε πάλι στό προσκήνιο 
τό συντελούμενο δράμα τοῦ διωγμοῦ τῶν 
Χριστιανῶν τῆς Συρίας. 
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Τό ἔτος 1988 πού μετατέθηκα ἀπό 
τήν Μητρόπολη Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν, μέ ἐνδιάμεσο σταθμό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας, 
ἀντιμετώπισα ἕναν μεγάλο πειρασμό πού 
ἦταν, ὅπως ἀποδείχθηκε, καί μεγάλη πρό-
κληση, ἀλλά καί εὐλογία. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης 
Ἑλλάδος κυρός Σεραφείμ εἶχε δεχθῆ ἀπό 
τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κυρό Ἰγνάτιο, 
διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς 
Ἑλλάδος, τήν πρόταση νά ἀποσταλῇ ἕνας 
Κληρικός στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχο-
λή τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στόν Λί-
βανο, τήν γνωστή Μπελεμέντειο Θεολογι-
κή Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», 
γιά νά διδάξῃ τήν ἑλληνική γλώσσα, ὥστε 
νά γίνῃ ἡ ἐπίσημη γλώσσα τῶν φοιτητῶν 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
ἐπέλεξε ἐμένα πού ὑπηρετοῦσα τότε ὡς 
ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν καί μοῦ τό ἀνεκοίνωσε.

Βρέθηκα σέ δύσκολη θέση, ἀντιμε-
τώπισα ἕνα μεγάλο δίλημμα, γιατί γνώ-
ριζα ὅτι στόν Λίβανο γινόταν ἐμφύλιος 
πόλεμος. Παρέμεινα ὁλόκληρη τήν νύ-

κτα ἄυπνος, ὄχι μόνο σκεπτόμενος γιά 
τό τί θά ἀπαντοῦσα τήν ἄλλη ἡμέρα στόν 
Ἀρχιεπίσκοπο, ἀλλά γιά «τά μέλλοντα 
συμβαίνειν».

Τελικά, ἀποδέχθηκα τήν πρόταση, καί 
δέν ἀναφέρω ἐδῶ ὅλα ὅσα διημείφθησαν 
μεταξύ ἐμοῦ καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, καί 
καθ’ ὑπόδειξή του πῆγα στό Ὑπουργεῖο 
τῶν Ἐξωτερικῶν, στήν Διεύθυνση 
Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων γιά τά περαι-
τέρω διαδικαστικά. Ἡ ἀποστολή μου μέσα 
στόν ἐμφύλιο πόλεμο ἦταν ἐπικίνδυνη, 
ὅπως εἶναι περίπου σήμερα ἡ κατάσταση 
στήν Συρία, καί γι’ αὐτό ἔπρεπε νά μοῦ 
δοθῇ ὑπηρεσιακό διαβατήριο, πού τό 
λαμβάνουν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν, ὅταν μετακινοῦνται στό 
ἐξωτερικό, ἐνῶ οἱ Πρεσβευτές ἔχουν δι-
πλωματικό διαβατήριο. Ἔχοντας ἕνα τέτοιο 
διαβατήριο, θά ἤμουν κάτω ἀπό τήν προ-
στασία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς 
Ἑλλάδος, μέ τήν ἐπίβλεψη καί προστασία 
τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στήν Δαμασκό 
τῆς Συρίας καί τοῦ Προξενείου στόν Βό-
ρειο Λίβανο καί συγκεκριμένα στήν Πόλη 
Τρίπολη, πλησίον τῆς ὁποίας βρισκόταν ἡ 
Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή.

Οἱ ἐμπειρίες μου ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή

Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεου

*  Ὁμιλία στήν ἐκδήλωση τῆς ὁμάδας «Κοινοτικόν» μέ κεντρικό θέμα «Ἡ Μέση Ἀνατολή σέ κλοιό θανάτου: Τά 
ἀνοιχτά μέτωπα – Οἱ διωγμοί τῶν Χριστιανῶν καί τῶν μειονοτήτων – Οἱ γεωπολιτικοί παράμετροι», στήν Αἴθουσα 
τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀχαΐας, Πάτρα 15-10-2014.
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Ὁ Λίβανος τότε, λόγῳ τοῦ πολέμου, 
ἦταν ἀποκλεισμένος ἀπό τόν ἔξω κόσμο, 
δέν λειτουργοῦσαν οὔτε ἀεροδρόμια οὔτε 
ξένες Πρεσβεῖες, καί ἔτσι πήγαινα στήν 
Δαμασκό, μέ παρελάμβανε ὑπάλληλος τῆς 
Ἑλληνικῆς Πρεσβείας μέ τό ὑπηρεσιακό 
αὐτοκίνητο, μέ πήγαινε στό Πατριαρχεῖο 
Ἀντιοχείας καί ἀπό ἐκεῖ, μέ εὐθύνη τοῦ 
Πατριαρχείου, ταξίδευα γιά τόν Λίβανο. 
Δέν εἶχα τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τήν 
Ἑλλάδα, μόνον μία φορά πῆγα στήν Βη-
ρυττό, στό κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο 
τῆς πόλεως καί ἔπρεπε γιά νά μιλήσω 
τρία λεπτά νά περιμένω μία ὥρα γιά νά 
μέ συνδέσουν καί φυσικά παρακολουθεῖτο 
ἡ τηλεφωνική ἐπικοινωνία μου. Δέν 
λειτουργοῦσε οὔτε τό ταχυδρομεῖο καί 
μποροῦσα νά στείλω γράμματα μέ τούς 
ἀνθρώπους πού πήγαιναν στήν Δαμασκό 
ἤ ταξίδευαν στήν Ἑλλάδα. Ὑπῆρχε πλήρης 
ἀποκλεισμός μου ἀπό τόν ἔξω κόσμο.

Στήν ἀρχή ἀποσπάσθηκα ἀπό τήν 
Ἀρχιεπισκοπή στόν Λίβανο γιά ἕνα 
ἑξάμηνο καί στήν συνέχεια πήγαινα κατά 
διαστήματα τά ἑπόμενα δύο χρόνια, γιά 
νά διδάξω στήν Θεολογική Σχολή καί νά 
ἐξετάσω τούς φοιτητές.

Τήν πρώτη φορά πῆγα τόν χειμώνα 
καί τήν ἄνοιξη τοῦ 1988 (ἀπό Ἰανουάριο 
μέχρι Ἰούλιο) καί δίδαξα τήν ἑλληνική 
γλώσσα, ἀρχαία καί νέα. Ἔπειτα, πῆγα τό 
φθινόπωρο τοῦ 1988, τήν ἄνοιξη τοῦ 1989, 
τό φθινόπωρο τοῦ 1989 καί τόν χειμώνα 
τοῦ 1990, ὅταν σχολάρχης ἦταν ὁ Ἀρχιμ. 
Ἰωάννης Γιαζεζί, σημερινός Πατριάρχης 
Ἀντιοχείας, καί δίδαξα τό μάθημα τῆς 
ἠθικῆς, στήν πραγματικότητα τό μάθη-
μα τῆς ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς. Στήν συνέ-
χεια πῆγα δύο ἑβδομάδες τοῦ δευτέρου 
ἑξαμήνου τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2000-
2001, συγκεκριμένα τόν Μάιο τοῦ 2001, 

ὡς Μητροπολίτης πλέον, καί δίδαξα τό 
μάθημα τῆς βιοηθικῆς, ὅταν σχολάρχης 
ἦταν ὁ Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος, 
πού ἔχει ἀπαχθῆ καί ἀγνοεῖται ἡ ζωή του.

Πέρα ἀπό τήν διδασκαλία στήν Θεο-
λογική Σχολή, ἐπισκεπτόμουν διάφορες 
πόλεις καί χωριά τοῦ Λιβάνου καί τῆς 
Συρίας, ὅπου λειτουργοῦσα, ὁμιλοῦσα, 
καθώς ἐπίσης πῆγα καί σέ Πανεπιστήμια 
ὅπου ὁμιλοῦσα καί συζητοῦσα μέ τούς 
φοιτητές, καί ἐπί πλέον πῆγα σέ Ἱερές 
Μητροπόλεις, Ναούς, Μοναστήρια κ.λπ. 
Παντοῦ συναντοῦσα πολύ καλό κλίμα 
τόσο στήν Συρία ὅσο καί στόν Λίβανο καί 
οἱ ἄνθρωποι διψοῦσαν νά ἀκούσουν ἕναν 
ἐκκλησιαστικό καί θεολογικό λόγο.

Στήν συνέχεια τῆς εἰσηγήσεώς μου 
θά σᾶς παρουσιάσω μερικές ἀπό τίς 
ἐντυπώσεις μου ἀπό τήν δύσκολη αὐτή 
περίοδο τῆς ζωῆς μου. Λόγω τῶν πρω-
τόγνωρων γιά μένα συνθηκῶν, δηλα-
δή τῆς δικτατορίας στήν Συρία καί τοῦ 
ἐμφυλίου πολέμου στόν Λίβανο, κρατοῦσα 
ἡμερολόγιο, πού τό ἔκανα γιά πρώτη φορά 
στήν ζωή μου, καί τό ὁποῖο σύντομα θά 
ἐκδώσω. Ἦταν μία δύσκολη περίοδος τῆς 
ζωῆς μου.

Πέρασα δύσκολες ἡμέρες καί σέ μερικές 
περιπτώσεις τραγικές. Διερχόμουν μέσα 
ἀπό στρατιωτικά φυλάκια, στρατῶνες, πο-
λυβολία. Τώρα πού τά σκέπτομαι ὅλα αὐτά, 
αἰσθάνομαι πόσο ἐπικίνδυνο ἦταν νά ζῶ 
σέ μία τέτοια περιοχή, καί εὐχαριστῶ τόν 
Θεό πού μέ προστάτευσε καί μέ βοήθησε 
νά μήν πάθω τίποτε, ἐκτός ἀπό μερικές 
μικρές περιπέτειες. 

Πάντως, ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια πού 
σκέπτομαι αὐτήν τήν περίοδο, αἰσθάνομαι 
τήν γονιμότητά της, ἀφοῦ ἀπέκτησα πολ-
λές καί μεγάλες ἐμπειρίες, καί μπορῶ νά 
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σᾶς πῶ, ἄν καί νομίζω ὅτι δέν θά μέ πιστεύ-
σετε, ὅτι τήν νοσταλγῶ. Ἔχω συνδεθῆ μέ 
τόν τόπο αὐτό, τήν Μέση Ἀνατολή, γνώ-
ρισα πολλούς ἀνθρώπους, νέους καί μεγα-
λύτερους στήν ἡλικία, ἀπό τόν Λίβανο, τήν 
Συρία, τήν Ἰορδανία, τό Ἰράκ, τήν Σαουδι-
κή Ἀραβία, τήν Αἴγυπτο κ.λπ., Κληρικούς 
καί λαϊκούς, ἐνῶ πολλοί φοιτητές μου εἶναι 
Μητροπολίτες, Κληρικοί, θεολόγοι καί 
καθηγητές στήν Θεολογική Σχολή καί σέ 
ἄλλα Πανεπιστημιακά ἱδρύματα. Τά βιβλία 
μου μεταφράσθηκαν στήν ἀραβική γλώσσα 
καί διαβάζονται ἀπό πολλούς, ἀπέκτησα 
πολλούς φίλους. Ἔτσι, θλίβομαι βλέποντας 
καί ἀκούγοντας ὅλα αὐτά πού γίνονται 
στήν περιοχή αὐτή. 

Θά προσπαθήσω νά συνοψίσω μερικές 
ἐμπειρίες καί γνώσεις πού ἀπέκτησα τότε, 
σέ συνδυασμό μέ αὐτά πού γίνονται στίς 
ἡμέρες μας, γιά νά καταλάβετε τήν τραγι-
κότητά τους, ἀλλά καί τίς συνέπειες πού 
ἔχουν σέ μᾶς τούς Ρωμηούς.

1. Ἱστορικά γιά τήν Συρία καί τόν Λίβανο

Θά παραθέσω μερικά ἱστορικά σημεῖα 
γιά τήν Συρία καί τόν Λίβανο, καί γιά τίς 
δύο πρωτεύουσές τους, ἤτοι τήν Δαμασκό 
καί τήν Βηρυττό, ἀντίστοιχα, πού εἶναι ση-
μαντικές πόλεις καί συνδέονται καί μέ τήν 
δική μας ἱστορία.

Ἡ Συρία εἶναι ἕνα κομβικό σημεῖο μετα-
ξύ τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Εὐρώπης, 
ἀπό ὅπου πέρασαν διάφοροι λαοί καί πο-
λιτισμοί. Στόν χῶρο αὐτό παρατηροῦνται 
συγκρούσεις, ἀλληλεπιδράσεις καί συγ-
χωνεύσεις πολιτισμῶν.

Ἀπό τήν Συρία πέρασαν Αἰγύπτιοι, 
Χετταῖοι, Ἀσσύριοι, Βαβυλώνιοι, Πέρ-
σες,  Ἕλληνες, Ρωμαῖοι, Ἄραβες, Τοῦρκοι, 

Σελτζοῦκοι, Ὀθωμανοί, Μαμελοῦκοι καί 
Γάλλοι καί ἄφησαν τά πολιτιστικά τους 
ἀποτυπώματα.

Ἡ Δαμασκός εἶναι πρωτεύουσα τῆς 
Συρίας. Εἶναι ἡ παλαιότερη κατοικημένη 
πόλη διεθνῶς, ἀπό τό 5.000 π.Χ. Τό 1.000 
π.Χ. ἦταν πρωτεύουσα τοῦ ἀραμαϊκοῦ 
Κράτους. Μάλιστα μέχρι σήμερα βορεί-
ως τῆς Δαμασκοῦ ὑπάρχει τό χωριό Μαα-
λούλα πού οἱ κάτοικοί του ὁμιλοῦν τήν 
ἀραμαϊκή γλώσσα, πού ὁμιλοῦσε καί ὁ 
Χριστός. Βρῆκα κάποιον πού καταγόταν 
ἀπό ἐκεῖ καί τόν παρεκάλεσα νά μοῦ πῇ 
μερικούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, ὅπως «ἐγώ 
εἰμί τό Φῶς τοῦ κόσμου», γιά νά ἀκούσω 
πῶς μιλοῦσε ὁ Χριστός.

Ὅλοι οἱ λαοί πού πέρασαν ἀπό τήν 
Συρία πέρασαν καί ἀπό τήν Δαμασκό, ἡ 
ὁποία κυριεύθηκε ἀπό τόν Μ. Ἀλέξανδρο 
τό 334 π.Χ. καί οἱ Ἕλληνες ἔδωσαν 
ἄνθηση στό ἐμπόριο τῆς περιοχῆς. Μέσα 
ἀπό τήν ἀραμαϊκή Δαμασκό ἀναδύθηκε 
μία ἑλληνική Δαμασκός πού φαίνε-
ται εὐδιάκριτα μέχρι σήμερα. Πολλοί 
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Δαμασκός καί ἡ 
εὐρύτερη περιοχή τῆς Συρίας εἶναι μία «με-
γάλη Ἑλλάδα» πού εἶναι ἄγνωστη σέ πολ-
λούς ἀπό μᾶς. Ἄλλωστε, ἡ Ἀντιόχεια τῆς 
Συρίας ὀνομαζόταν «Συριάδες Ἀθῆναι». Οἱ 
κάτοικοί της μιλοῦσαν τήν ἑλληνική γλώσ-
σα, ἤξεραν τήν ἑλληνική φιλοσοφία καί 
τήν ὀρθόδοξη θεολογία. Ἀς θυμηθοῦμε τά 
ἔργα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, 
τοῦ μεγάλου Πατρός καί δογματολόγου 
τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Δαμασκός ἦταν τό πιό «σημαντικό 
προωθημένο φυλάκιο τῆς Βυζαντινῆς 
Αὐτοκρατορίας».

Μετά τούς Ρωμαίους – Βυζαντινούς ἡ 
Δαμασκός καταλήφθηκε ἀπό τούς Ἄραβες 
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(635 μ.Χ.), τούς Σελτζούκους Τούρκους, 
τούς Αἰγυπτίους, τούς Μαμελούκους, 
τούς Μογγόλους κ.λπ. πρόσφατα δέ 
ἀπό τούς Γάλλους. Ἡ γαλλική παρουσία 
κράτησε ἀπό τό 1920 μέχρι τό 1945, καί 
ἔγιναν πολλά αἱματηρά ἐπεισόδια. Τό 1946 
ἀπεχώρησαν τά γαλλοβρετανικά στρατεύ-
ματα καί ἡ Συρία ἔγινε ἀνεξάρτητο Κράτος 
μέ πρωτεύουσα τήν Δαμασκό.

Ἡ Δαμασκός παίζει σημαντικό ρόλο στό 
ἐμπόριο μεταξύ Βηρυττοῦ, Ἀμμάν, Βαγδά-
της καί Κουβέιτ.

Οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι κυρίως Σου-
νίτες. 

Ὁ Λίβανος σέ μᾶς τούς Χριστιανούς 
εἶναι γνωστός ἀπό τίς κέδρους του, ὅπως 
διαβάζουμε στόν προοιμιακό ψαλμό, 
κάθε φορά πού τελοῦμε τήν ἀκολουθία 
τοῦ Ἑσπερινοῦ: «χορτασθήσονται τά ξύλα 
τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἅς 
ἐφύτευσας». Ἀλλά καί στήν δεύτερη εὐχή, 
κατά τό μυστήριο τοῦ Γάμου, ὁ ἱερουργός 
προσευχόμενος στόν Θεό γιά τούς μελλο-
νύμφους εὔχεται: «Ὕψωσον αὐτούς ὡς τάς 
κέδρους τοῦ Λιβάνου».

Ὅποιος διαβάσει τήν ἱστορία τοῦ Λιβά-
νου, θά διαπιστώσῃ ὅτι πρόκειται γιά μία 
περιοχή πού πέρασε μέσα ἀπό ἱστορικές 
περιπέτειες, παρόμοιες μέ τίς δικές μας. 
Εἶναι μία στενή ἐδαφική λωρίδα 215 χλμ. 
καί πλάτους 85 χλμ. Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό 
τά μικρότερα Κράτη τοῦ κόσμου. 

Ὁ χῶρος ὁ ὁποῖος σήμερα λέγεται Λί-
βανος, λεγόταν στούς παλαιούς χρόνους 
Φοινίκη καί οἱ κάτοικοί του Φοίνικες. 
Κατά τόν Καθηγητή Παναγιώτη Χρήστου 
οἱ Φοίνικες, οἱ Φιλισταῖοι καί ἄλλα φύλα 
χαρακτηρίσθηκαν ὡς «λαοί τῆς θάλασ-
σας». Τά δεκατέσσερα αὐτά φύλα «εἶχαν 

ὅλα ἑλληνογενῆ ὀνόματα καί προέρχονταν 
ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί τίς γύρω 
του ἀκτές». 

Οἱ «λαοί τῆς θάλασσας» διά τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας ἔφθασαν στίς ἀκτές τῆς Συρίας καί 
τῆς Παλαιστίνης, ἴσως πρίν τήν ἔξοδο τῶν 
Ἑβραίων ἀπό τήν Αἴγυπτο. Οἱ Φιλισταῖοι 
ἐγκαταστάθηκαν «στίς νότιες ἀκτές ἀπό 
τόν Κάρμηλο ἕως τή Γάζα, στή χώρα δη-
λαδή πού ἐπρόκειτο ἀπό τό ὄνομά τους νά 
ὀνομασθῇ ἀργότερα Παλαιστίνη, ἐνῶ οἱ 
φυλετικά συγγενεῖς των Τεῦκροι (Τιεκάρα) 
ἐκράτησαν τά παράλια βορείως τοῦ Καρ-
μήλου, δηλαδή τήν χώρα πού ἐπρόκειτο 
ἀργότερα νά ὀνομασθῇ Φοινίκη. 

Οἱ Φιλισταῖοι καί οἱ Φοίνικες εἶναι 
ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί κατοικοῦσαν 
πρίν ἔλθουν οἱ Ἑβραῖοι. Μετά τήν ἔλευση 
τῶν Ἑβραίων εἶχαν συνεχεῖς ἐχθροπραξίες 
μαζί τους, γι’ αὐτό οἱ  Ἕλληνες καί οἱ 
Ἑβραῖοι εἶναι οἱ λαοί τῆς Βίβλου. Οἱ Ἄραβες 
ἦλθαν ἀργότερα, ἤτοι τόν 7ο αἰώνα μ.Χ.

Ὅταν ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἦλθε στά μέρη 
αὐτά, βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος.

Πάντως ἡ Φοινίκη-Λίβανος ὑποτάχθηκε 
διαδοχικά στούς Ἀσσυρίους, τούς Βα-
βυλωνίους, τούς Πέρσες, στήν συνέχεια 
κυριεύθηκε ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, 
πέρασε στούς Σελευκίδες, τούς Πτολε-
μαίους καί μετά πέρασε στήν Ρωμαϊκή 
κυριαρχία. Ὑπῆρξε τμῆμα τῆς Ἀνατολικῆς 
Χριστιανικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, 
τόν 7ο αἰώνα ἔφθασαν στήν περιοχή δι-
άφορα ἀραβικά φύλα, τόν 11ο αἰώνα 
ἔγινε τμῆμα τῶν Κρατῶν τῶν Σταυροφό-
ρων καί ὅταν διαλύθηκαν τά Κράτη τῶν 
Σταυροφόρων ἔγινε τμῆμα τοῦ Κράτους 
τῶν Αἰγυπτίων καί τῆς Συρίας. Μετα-
ξύ τοῦ 15ου-18ου αἰῶνος ἔγινε τμῆμα τῆς 
Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μετά τόν Α΄ 
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Παγκόσμιο Πόλεμο, τό 1920, ἡ διοίκηση 
τοῦ Λιβάνου τέθηκε ἀπό τήν Κοινωνία τῶν 
Ἐθνῶν ὑπό τήν κηδεμονία τῶν Γάλλων, καί 
τό 1926 ἔγινε Δημοκρατία καί λίγα χρόνια 
μετά ἀναγνωρίσθηκε ἡ ἀνεξαρτησία του. 
Μέ τήν γαλλοβρετανική συμφωνία τῆς 
23ης Δεκεμβρίου τοῦ 1945, ἀποφασίσθηκε 
ἡ ἐκκένωση τῶν γαλλικῶν καί βρετανικῶν 
στρατευμάτων. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1975 
μέχρι τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 
πού ἐπικρατοῦσε ἐμπόλεμη κατάσταση 
μέ ἐξάρσεις καί ὑφέσεις ἔχασαν τήν ζωή 
τους πάνω ἀπό 150.000 Λιβανέζοι καί τό 
1/4 ἐκπατρίσθηκαν.

Ὁ Χριστιανισμός διαδόθηκε ἐκεῖ ἀπό 
τούς Μονοθελῆτες (Μαρωνίτες) καί ὁ 
Μωαμεθανισμός ἀπό τούς διαφόρους 
φυγάδες πού κατέφυγαν στόν Λίβανο, 
ἤτοι Κούρδους, Τουρκομάνους, Πέρσες 
πού συγχωνεύθηκαν μέ τό γενικό ὄνομα 
Δροῦζοι. Πρόκειται γιά μουσουλμανι-
κό ἀραβόφωνο λαό τῆς Συρίας καί τοῦ 
Λιβάνου, μυστικιστικῆς λατρείας, πού 
προῆλθε ἀπό τόν Ἰσμαηλιτισμό. Οἱ Δροῦζοι 
ἐμφανίσθηκαν τόν 11ο αἰώνα καί ἀπό τούς 
Σουνίτες καί τούς Σιΐτες θεωροῦνται 
αἱρετικοί. Οἱ Μαρωνίτες ἐτέθησαν ὑπό 
τήν προστασία τῶν Φράγκων-Παπικῶν 
καί εὑρίσκονται πάντα σέ μία διάσταση 
μέ τούς Δρούζους.

Κατά τήν Ὀθωμανική κυριαρχία ὁ Λί-
βανος ἀποτελοῦσε μία αὐτόνομη ἐπαρχία, 
διοικούμενη ἀπό Χριστιανό διοικητή, τό 
δέ δωδεκαμελές Συμβούλιο ἀποτελεῖτο 
ἀπό Μαρωνίτες, Δρούσους, Καθολικούς-
Οὐνίτες, Ὀρθοδόξους καί Μουσουλμά-
νους. Οἱ περιφέρειες διαιροῦντο σέ Κα-
ντόνια (Δήμους) μέ δημάρχους πού διόριζε 
ὁ διοικητής.

Οἱ κάτοικοι τοῦ Λιβάνου ὑπέφεραν 
πολύ ἀπό τούς Τούρκους, ἔγιναν σφαγές. 

Τό 1926 ὁ Λίβανος μετατράπηκε σέ δημο-
κρατία καί ψηφίσθηκε τό πρῶτο Σύνταγμα, 
τό ὁποῖο ἀργότερα δέχθηκε ἀναθεωρήσεις, 
μέ σύστημα τό ὁποῖο δημιουργεῖ δυσκο-
λίες. Τήν δεκαετία τοῦ 1920 οἱ Χριστια-
νοί ἀποτελοῦσαν τήν πλειοψηφία τῶν 
κατοίκων, μεταξύ τῶν ὁποίων κυρίαρχη 
θέση εἶχαν οἱ Μαρωνίτες. Ὅμως ἀργότερα 
ἀνετράπησαν τά δημογραφικά ποσοστά, 
μέ ἀποτέλεσμα τό Σύνταγμα τοῦ 1932 
δέν μποροῦσε νά ἐκφράσῃ τούς νέους 
συσχετισμούς. Ἔτσι ξέσπασε ὁ ἐμφύλιος 
πόλεμος. Πάντως, τήν ἐποχή πού πῆγα 
στόν Λίβανο, ὁ Πρόεδρος ἦταν Μαρωνί-
της (Χριστιανός), ὁ Πρωθυπουργός ἦταν 
Σουνίτης Μουσουλμάνος, ὁ Πρόεδρος 
τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἦταν Σιΐτης Μου-
σουλμάνος καί γιά τήν συγκρότηση τοῦ 
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τηροῦνταν οἱ 
θρησκευτικές ἰσορροπίες. Τό Κοινοβού-
λιο ἀναλογοῦσε σέ ἔξι Χριστιανούς πρός 
πέντε Μουσουλμάνους.

Ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία δείχνει ὅτι ὁ Λίβα-
νος ἔχει ἕναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, 
γιατί στό Κράτος αὐτό ζοῦν κάτοικοι ἀπό 
πολλές θρησκευτικές, ἐθνικές καί πολιτι-
στικές ὁμάδες καί γίνεται προσπάθεια νά 
ἐπικρατήσῃ ἰσορροπία. 

Ἀπό πλευρᾶς γεωπολιτικῆς ὁ Λίβανος 
εἶναι μία λωρίδα μήκους 215 χλμ. περίπου 
παράλληλα πρός τήν ὁροσειρά τῆς Συρίας. 
Ἀνατολικά βρίσκεται ἡ Συρία καί δυτικά 
ἡ Μεσόγειος θάλασσα. Πρόκειται γιά μία 
καταπράσινη περιοχή πού συνορεύει μέ 
τήν ἔρημο. Οἱ Λιβανέζοι διακρίνονται γιά 
τήν φιλοξενία, τήν συναισθηματικότητά 
τους, τήν ἀρχοντιά, τήν ἐλεύθερη σκέψη 
καί τήν ἐπίδοση στά γράμματα. Ὁμιλοῦν 
ἐκτός ἀπό τήν ἀραβική καί τήν γαλλική 
καί ἀγγλική γλώσσα. 
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Οἱ κάτοικοι τοῦ Λιβάνου ἀνέρχονται 
στόν ἀριθμό τῶν τριῶν περίπου 
ἑκατομμυρίων (3.000.000), ἀπό τούς 
ὁποίους οἱ μισοί εἶναι Χριστιανοί (ἀπό 
αὐτούς εἶναι 300.000 – 400.000 Ὀρθόδοξοι) 
καί οἱ μισοί Μουσουλμάνοι. Οἱ Ὀρθόδοξοι 
(Ρούμ) ἀποτελοῦν καί τόν βασικό 
ἐκπαιδευτικό καί μορφωτικό κορμό τοῦ 
Λιβάνου.

Ἡ Βηρυττός εἶναι πρωτεύουσα τοῦ 
Λιβάνου, εἶναι μία πανέμορφη καί 
ἀναπτυσσόμενη πόλη, μέ πολυτελῆ 
ξενοδοχεῖα, καί παλαιότερα ὀνομαζόταν 
Μικρό Παρίσι ἤ τό Παρίσι τῆς Ἀνατολῆς. 
Παρατηρεῖ κανείς πολυτελεῖς κατασκευές 
καί εὐμάρεια στούς περισσότερους κατοί-
κους τῆς πόλεως. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ 
τίς ἄλλες πόλεις ἀναλογικά, τά δέ χωριά 
εἶναι πανέμορφα, τά περισσότερα κτισμένα 
στίς πλαγιές τῶν βουνῶν.

Ἡ Μέση Ἀνατολή καί εἰδικά ὁ Λίβανος 
γιά μᾶς τούς  Ἕλληνες ἔχει μία σημασία, 
γιατί συνδεόμασταν μέ τούς ἀρχαίους Φοί-
νικες καί ἀκόμη ἤμασταν μαζί τμήματα τῆς 
Χριστιανικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας 
(Βυζαντίου). Ἐπί πλέον μᾶς θυμίζει τήν 
περίοδο τῆς Κατοχῆς, ἀφοῦ στόν Λίβανο 
κατέφυγε ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας 
μας, μετά τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν 
Ἑλλάδα, καί εἶναι γνωστή ἡ συμφωνία τοῦ 
Λιβάνου πού ἔγινε σέ ἕνα ξενοδοχεῖο ψηλά 
σέ ἕνα βουνό, τό ὁποῖο ἐπισκέφθηκα. 

Οἱ  Ὀρθόδοξοι Λιβανέζοι καυχῶνται ὅτι 
εἶναι Ρούμ (Ρωμηοί) καί χαίρονται ὅταν 
συναντοῦν  Ἕλληνες-Γιουνάν. Ἀγαποῦν τήν 
Ἑλλάδα καί πολλοί ἀπό αὐτούς σπούδασαν 
στήν Χώρα μας καί ἄλλοι τρέφουν ὄνειρα 
νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα.

Ἡ Βηρυττός εἶναι μία ἀρχαία πόλη, 
ἀφοῦ ἡ λέξη Βηρυττός εἶναι χαναανιτική 

καί σημαίνει πηγάδια. Ἀναφέρεται δέ στά 
αἰγυπτιακά ἀρχεῖα τῆς 2ης π.Χ. χιλιετίας. 
Κατά τήν Ρωμαϊκή περίοδο ἔγινε γνωστή 
ὡς ρωμαϊκή ἀποικία.

Ὁ Χριστιανισμός διαδόθηκε ἀπό τούς 
ἀποστολικούς χρόνους καί ἦταν ἕδρα 
ἐπισκοπῆς πού ὑπαγόταν στόν Μητρο-
πολίτη Τύρου καί Φοινίκης.

Ἡ Βηρυττός εἶναι γνωστή καί στόν 
ἑλληνορωμαϊκό κόσμο γιά τήν περίφη-
μη Νομική Σχολή καί μάλιστα ὁ νομικός 
σύμβουλος τοῦ  Ἰουστινιανοῦ Τριβωνιανός 
ἦταν Καθηγητής τῆς Σχολῆς αὐτῆς.

Ἡ Βηρυττός πέρασε μέσα ἀπό τίς ποι-
κίλες δοκιμασίες, ὅπως ὅλη ἡ περιοχή, καί 
κατακτήθηκε ἀπό πολλούς. Ἀπό τόν 19ο 
αἰώνα δραστηριοποιήθηκαν σέ αὐτή διά-
φοροι ἑτερόδοξοι Ἱεραπόστολοι, κυρίως 
στόν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἱδρύοντας 
σχολές καί πανεπιστήμια, τά ὁποῖα συ-
νετέλεσαν στήν πνευματική ἄνοδο τῆς 
περιοχῆς. Τό μορφωτικό ἐπίπεδό τοῦ λαοῦ 
εἶναι ὑψηλό. 

Τό 1926, ὅταν ἀνακηρύχθηκε ἡ Δημο-
κρατία τοῦ Λιβάνου, ἡ Βηρυττός ὁρίσθηκε 
πρωτεύουσά της. Ἡ συνύπαρξη, ὅμως, 
Μαρωνιτῶν, Μουσουλμάνων καί Παλαι-
στινίων ἦταν ὀδυνηρή καί ἀκολούθησαν 
πολλές κατά καιρούς ἐχθροπραξίες. Ἡ 
οἰκονομική της ἀνάπτυξη ἔφθασε σέ 
ὑψηλά ἐπίπεδα, ἀλλά οἱ ἐμφύλιοι σπαραγ-
μοί κατέστρεψαν τήν πόλη. Πολλές φορές 
ἡ πανέμορφη Βηρυττός, μέ τό κοσμοπο-
λίτικο «πνεῦμα» της, τόν τουρισμό καί τό 
ὑψηλό βιοτικό ἐπίπεδο, καταστράφηκε.

Ἀπό τό 1976 ἡ πόλη χωρίσθηκε σέ δύο 
τμήματα, τό ἀνατολικό, πού κυριαρχεῖτο 
ἀπό τούς Μαρωνίτας, καί τό δυτικό πού 
κυριαρχεῖτο ἀπό τίς συριακές στρατιω-
τικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐπενέβησαν ὡς 
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εἰρηνευτική δύναμη γιά νά σταματήσουν 
τίς ἐχθροπραξίες.

Στήν Βηρυττό μένουν περίπου ἕνα 
ἑκατομμύριο ἄνθρωποι. Ὅλος ὁ Λίβανος 
ἀποτελεῖται ἀπό τρία ἑκατ. ἀνθρώπους. 
Σχεδόν μισοί Χριστιανοί καί μισοί Μου-
σουλμάνοι. Ἀπό τούς Χριστιανούς οἱ 
τριακόσιες μέ τετρακόσιες χιλιάδες εἶναι 
Ὀρθόδοξοι.

2. Ἡ κατάσταση πού συνάντησα

Ὅταν πῆγα γιά πρώτη φορά στήν Συρία 
καί τόν Λίβανο γνώριζα λίγα πράγματα γιά 
τίς περιοχές αὐτές, κυρίως ἀπό τίς προφο-
ρικές πληροφορίες πού περισυνέλεξα ἀπό 
τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν ἐπισκεφθῆ πρίν 
ἀπό μένα τόν τόπο αὐτόν καί ὅ,τι βιβλία 
ἔχω διαβάσει γιά τήν περιοχή αὐτήν, ὅμως 
ἡ προσωπική γνώση καί ἐμπειρία εἶναι δια-
φορετική. Ἔτσι, ἐκεῖ γνώρισα τήν χριστια-
νική πλευρά τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἦλθα 
σέ ἐπικοινωνία μέ τούς Χριστιανούς, τούς 
μοναχούς, καί γνώρισα προσωπικά τούς 
Ναούς, τά Μοναστήρια καί γενικότερα ὅλη 
τήν χριστιανική παράδοση τῆς περιοχῆς.

Ἡ Δαμασκός εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Πατρι-
αρχείου Ἀντιοχείας, πού εἶναι τρίτο στήν 
σειρά τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων 
μετά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τό 
Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί ποιμαίνει 
περίπου ἕνα ἑκατομμύριο διακόσιες χι-
λιάδες (1.200.000) Χριστιανούς, ἀπό τόν 
Λίβανο μέχρι τό Ἰράκ.

Ἡ Ἀντιόχεια ἦταν μία μεγάλη πόλη 
πρό Χριστοῦ, πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου 
τῆς Συρίας. Ἐκεῖ διαδόθηκε ἐνωρίς ὁ Χρι-
στιανισμός μετά τό μαρτύριο τοῦ Πρω-
τομάρτυρος Στεφάνου (Πράξ. ια΄, 19-30) 
ἐκεῖ ἔδρασε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἀπό 

ἐκεῖ ἀπεστάλη στά ἔθνη (Πράξ. ιγ΄, 1-3). 
Στήν Ἀντιόχεια ὀνομάσθηκαν γιά πρώτη 
φορά οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ «Χριστιανοί» 
(Πράξ. ια΄, 26). Ἀργότερα στήν Ἀντιόχεια 
ἀναπτύχθηκε ἡ λεγομένη Ἀντιοχειανή Σχο-
λή (τάση θεολογική). Ἐκεῖ ἔδρασε ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὡς Πρεσβύτερος. 
Σήμερα ἡ Ἀντιόχεια βρίσκεται στήν Τουρ-
κία καί ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου βρίσκεται 
στήν Δαμασκό τῆς Συρίας. 

Οἱ Πατριάρχες καί ἡ πλειονότητα τῶν 
Ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου ἦταν Ρωμηοί 
ἑλληνόφωνοι, εἶχαν στενό σύνδεσμο μέ 
τήν Κωσταντινούπολη καί τά Ἱεροσόλυμα, 
μάλιστα δέ κατά τόν 19ο αἰώνα οἱ Πατρι-
άρχες Ἱερόθεος, Γεράσιμος καί Σπυρί-
δων προέρχονταν ἀπό τήν Ἁγιοταφική 
Ἀδελφότητα. 

Ὅμως, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Πορφυρί-
ου Οὐσπένσκυ (1843) εἰσήχθη καί ἐκεῖ 
ὁ ἐθνοφυλετισμός, ὁπότε καί δημιουρ-
γήθηκε τό λεγόμενο «ἀραβικό ζήτημα». 
Ὁ ἀραβόφωνος πληθυσμός ἐξεγέρθηκε 
ἐναντίον τῶν Ρωμηῶν - Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν 
καί ἐπιδιώχθηκε ὁ ἐξαραβισμός τοῦ Πατρι-
αρχείου. Σέ αὐτό συνετέλεσε τά μέγιστα 
καί ἡ ρωσική πολιτική μέ τόν Ρῶσο Πρόξε-
νο Belyaev. Τελικά, ὁ τελευταῖος Ρωμηός-
Ἕλληνας Πατριάρχης Ἀντιοχείας Σπυρίδων 
ὑπέβαλε τήν παραίτησή του ἀπό τόν θρόνο 
τῆς Ἀντιοχείας τήν 31η Ἰανουαρίου 1898.

Ἀπό τότε ὅλοι οἱ Πατριάρχες Ἀντιοχείας 
εἶναι ἀραβόφωνοι, ἀλλά καί οἱ Ἀρχιερεῖς, 
μέ ἐξαίρεση τόν ζῶντα ἀκόμη Μητροπο-
λίτη Βαγδάτης καί Κουβέιτ Κωνσταντῖνο, 
πού γεννήθηκε στήν Δαμασκό καί εἶναι 
ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Σήμερα πολλοί 
Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας 
ἔχουν σπουδάσει στήν Ἑλλάδα, γνωρίζουν 
τήν Ἑλληνική γλώσσα καί ἔχουν πνευματι-
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κή ἐπικοινωνία μέ Κληρικούς τῆς Ἑλλάδος 
καί μέ Γέροντες τοῦ Ἁγίου  Ὄρους».

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στήν Συρία 
καί τόν Λίβανο, ἰδιαιτέρως στόν δεύτε-
ρο, αἰσθάνονται ὡς Ρωμηοί, δηλαδή ὡς 
Χριστιανοί πού συνδέονται μέ τήν Κων-
σταντινούπολη, τήν ἕδρα τῆς Ρωμαϊκῆς 
Αὐτοκρατορίας, αὐτό πού μᾶς ἔμαθαν νά 
ὀνομάζουμε Βυζάντιο. Ἔχουν τήν ἀναφορά 
τους στόν Χριστιανό Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα 
καί ἐμᾶς μᾶς ὀνομάζουν Γιουνάν, γιατί 
εἴμαστε Ρωμηοί τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ αὐτοί 
εἶναι Ρωμηοί τῆς Συρίας καί τοῦ Λιβάνου. 
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ π. Ἰωάννης 
Ρωμανίδης ἀνέπτυξε ἀκόμη περισσότερο 
τίς ἀπόψεις του γιά τήν Ρωμηοσύνη ὅταν 
συνάντησε τούς ἀραβόφωνους Ρωμηούς 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἔλεγε ὅτι αὐτοί εἶναι 
ἀραβόφωνοι Ρωμηοί καί ἐμεῖς εἴμαστε 
ἑλληνόφωνοι Ρωμηοί. Μέσα ἀπό αὐτήν 
τήν προοπτική ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα καί 
αἰσθάνονται στενό σύνδεσμο μέ μᾶς τούς 
Ἕλληνες. 

Οἱ ὑπεύθυνοι διπλωμάτες τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, 
ὅταν πήγαινα γιά νά ἀνανεώσω τό 
ὑπηρεσιακό διαβατήριό μου, τό ὁποῖο 
ἴσχυε μόνον γιά ἕνα ταξίδι, μέ ρωτοῦσαν 
γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τοῦ Λι-
βάνου καί τῆς Συρίας καί τούς ἐνημέρωνα 
σχετικῶς μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς 
Ρωμηοσύνης. Αἰσθάνονταν ἔκπληξη 
ἀπό ὅσα ἄκουγαν. Δυστυχῶς, ὅμως, τό 
Ἑλληνικό Κράτος δέν ἐκμεταλλεύθηκε, 
γιά διαφόρους λόγους, ὅσο ἔπρεπε αὐτό 
τό ἱστορικό γεγονός-κυρίως γιατί τά περί 
Ρωμηοσύνης ἔρχονταν σέ ἀντίθεση μέ τήν 
ἀντιρωμαίικη-ἀντιβυζαντινή πολιτική τῶν 
ξένων δυνάμεων- ὥστε νά ἀναπτύξουν μία 
εὐρύτερη ἐξωτερική πολιτική στήν περιοχή 
αὐτή. 

Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ τρόπος μέ τόν 
ὁποῖον ψάλλουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί 
(Ρωμηοί) στούς Ναούς, κατά τήν διάρκεια 
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ἀπό τούς δύο χο-
ρούς (δεξιό καί ἀριστερό) ὁ ἕνας ψάλλει 
τά τροπάρια στήν ἑλληνική γλώσσα, ἔστω 
κί ἄν δέν καταλαβαίνουν ὅλοι ἑλληνικά, 
γιατί γι’ αὐτούς τό γεγονός αὐτό ἦταν 
ἔκφραση τῆς ταυτότητάς τους, ὅτι εἶναι 
ἀπόγονοι τῆς Χριστιανικῆς Ρωμαϊκῆς 
Αὐτοκρατορίας καί συνδέονταν μέ τήν 
Κωνσταντινούπολη. Αὐτό τό γεγονός τούς 
ἔδινε τήν δυνατότητα νά ὑποστηρίζουν, 
ὅπως καί τό ἔλεγαν στούς Μουσουλμά-
νους, ὅτι ἦταν αὐτόχθονες κάτοικοι τῶν 
περιοχῶν αὐτῶν, ἐνῶ ἐκεῖνοι (οἱ Ἄραβες 
Μουσουλμάνοι) ἦλθαν τόν 7ο αἰώνα ὡς 
κατακτητές. Ἔτσι, τό νά ψάλλουν στήν 
ἑλληνική γλώσσα στήν λατρεία, μαζί μέ 
τήν ἀραβική γλώσσα, ἀφ’ ἑνός μέν εἶναι 
ἰδιαίτερο γνώρισμα τῆς ταυτότητάς τους, 
ἀφ’ ἑτέρου δέ εἶναι μία ἀντίδραση στήν 
θρησκευτική κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε 
στήν περιοχή.

Ἐπίσης, θά καταγράψω καί ἕνα ἄλλο 
σημαντικό σημεῖο πού ἔχει σχέση μέ 
τήν χριστιανική ταυτότητα τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς. Ἀπό τίς μελέτες μου, τόσο ὅταν 
φοιτοῦσα στήν Θεολογική Σχολή ὅσο καί 
τά μεταγενέστερα χρόνια, γνώριζα γιά τίς 
αἱρέσεις πού εἶχαν ἀναπτυχθῆ μεταξύ τοῦ 
3ου - 7ου αἰώνα σχετικά μέ τίς δύο φύσεις, 
ἐνέργειες καί θελήσεις στόν Χριστό, τήν 
θεία καί ἀνθρωπίνη, καί ὅτι παρουσιάσθη-
καν διάφορα αἱρετικά συστήματα, ἤτοι ὁ 
νεστοριανισμός, ὁ μονοφυσιτισμός, ὁ μο-
νοεργητισμός, ὁ μονοθελητισμός, καί αὐτές 
τίς αἱρέσεις τίς ἀντιμετώπισε ἡ Ἐκκλησία, 
διά τῶν Πατέρων της, στίς Οἰκουμενικές 
Συνόδους. Νόμιζα, ὅμως, ὅτι οἱ αἱρετικές 
αὐτές ἀπόψεις εἶναι ἱστορικά γεγονότα 
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καί ὅτι δέν ἐκφράζονταν μέ ὀργανωμένες 
θρησκευτικές κοινότητες.

Ὅταν πῆγα στήν Μέση Ἀνατολή διεπί-
στωσα ὅτι ὅλες αὐτές οἱ αἱρέσεις, μαζί μέ 
ἄλλες νεώτερες, ὑπάρχουν ὡς ζωντανές 
κοινότητες, μέ Πατριαρχεῖα, Μητροπόλεις, 
Ἐνορίες, Μοναστήρια καί Θεολογικές Σχο-
λές. Ἔτσι, οἱ Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς γνωρίζουν τίς διάφορες αἱρέσεις 
καί κάνουν ἀγώνα γιά νά ἐπιβιώσουν σέ 
αὐτήν τήν μεγάλη χριστιανική σύγχυση.

Ἔμαθα ὅτι στήν Μέση Ἀνατολή 
ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς χριστιανικές κοινότη-
τες. Rum Orthodox εἶναι τό Ὀρθόδοξο 
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Rum Catholic 
εἶναι οἱ Οὐνίτες. Λατίνοι εἶναι οἱ Καθολι-
κοί. Syrian Orthodox εἶναι οἱ Μονοφυσίτες 
μέ ἀνεξάρτητη διοίκηση. Syrian Catholic 
εἶναι οἱ μονοφυσίτες Καθολικοί. Coptic 
Orthodox εἶναι οἱ μονοφυσίτες πού ἔχουν 
ἀνεξάρτητη διοίκηση. Coptic Catholic εἶναι 
οἱ Μονοφυσίτες πού συνδέονται μέ τούς 
Λατίνους. Armenian Orthodox εἶναι οἱ 
Μονοφυσίτες πού ἔχουν ἀνεξάρτητη δι-
οίκηση. Armenian Catholic εἶναι οἱ Μο-
νοφυσίτες πού διοικητικῶς συνδέονται 
μέ τούς Λατίνους. Μαρωνίτες εἶναι οἱ 
Μονοθελῆτες πού διοικητικῶς ὑπάγονται 
στόν Πάπα. Νεστοριανιστές Orthodox, 
εἶναι οἱ ὀπαδοί τοῦ Νεστορίου πού ἔχουν 
ἀνεξάρτητη διοίκηση καί Νεστοριανιστές 
Catholic συνδέονται διοικητικῶς μέ τούς 
Λατίνους. 

Ἐπίσης, ἔμαθα ὅτι στόν Λίβα-
νο λειτουργοῦν ἕξι Θεολογικές Σχο-
λές, ἤτοι τῶν Ὀρθοδόξων-Ρωμηῶν, 
τῶν Μαρωνιτῶν (Μονοθελητῶν), τῶν 
Ἰησουϊτῶν-Καθολικῶν, τῶν Ἀρμενίων 
(Μονοφυσιτῶν), τῶν Εὐαγγελικῶν καί τῶν 
Βαπτιστῶν. Στήν Συρία εἶναι ἀναπτυγμένη 

καί ἑδραιομένη περισσότερο ἡ Συροϊ-
ακωβική Ἐκκλησία, ἀντιχαλκηδόνιοι-
μονοφυσίτες.

3. Δικτατορία στήν Συρία καί ἐμφύλιος 
πόλεμος στόν Λίβανο

Τήν ἐποχή πού πήγαινα στήν Συρία καί 
τόν Λίβανο ὑπῆρχαν διαφορετικές πολι-
τικές καταστάσεις στίς δύο αὐτές Χῶρες.

Στήν Συρία ὑπῆρχε τό δικτατορι-
κό καθεστώς τοῦ Ἄσαντ, πατέρα τοῦ 
σημερινοῦ Προέδρου, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε 
στήν θρησκευτική μουσουλμανική αἵρεση 
τῶν Ἀλαουλιτῶν, πού μέ κάποιες λεπτές 
διαφορές ὁμοιάζουν μέ τούς Ἀλεβίτες. 
Ἀποτελοῦν ἕνα μικρό ποσοστό στόν πλη-
θυσμό, ἀλλά κατόρθωσαν νά καταλάβουν 
τήν ἐξουσία καί νά κυβερνοῦν τήν Χώρα. 
Παντοῦ ἔβλεπε κανείς ἀγάλματα τοῦ προ-
έδρου Ἄσαντ (ἡ λέξη ἄσαντ στήν συριακή 
γλώσσα σημαίνει λιοντάρι) καί ὁ στρατός 
εἶχε τήν διακυβέρνηση τῆς Χώρας.

Ἡ ἐνδυμασία τῶν μαθητῶν τοῦ 
Δημοτικοῦ Σχολείου καί τῆς Μέσης 
Ἐκπαίδευσης ἦταν στρατιωτική. Στήν 
ἀρχή αἰσθανόμουν βαθύτατη ἔκπληξη 
βλέποντας μικρά παιδιά, ἀκόμη καί τοῦ 
δημοτικοῦ σχολείου, ἀγόρια καί κο-
ρίτσια, νά εἶναι ἐνδεδυμένα μέ στρα-
τιωτικές στολές. Μάλιστα, πληροφο-
ρήθηκα ὅτι οἱ μαθητές, κατά καιρούς, 
ἐκπαιδεύονταν καί στά ὅπλα. Σίγουρα οἱ 
ἡγέτες προσπαθοῦσαν νά ἐπιβάλλουν τήν 
ψυχολογία τῶν πολεμιστῶν. Οἱ ἄνθρωποι 
ἀπέφευγαν νά ὁμιλοῦν ἐλεύθερα. Μάλι-
στα, σέ μερικά σπίτια εἶδα ἕνα μικρό σύ-
μπλεγμα τριῶν πιθήκων πού ὁ ἕνας κάλυ-
πτε τά μάτια, ὁ ἄλλος τά αὐτιά καί ὁ τρίτος 
τό στόμα. Καί στήν ἐρώτησή μου γιά τό 
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τί σημαίνει αὐτό, μοῦ ἀπαντοῦσαν: «Στήν 
Συρία γιά νά περάσῃς καλά δέν πρέπει νά 
βλέπῃς, δέν πρέπει νά ἀκοῦς καί δέν πρέπει 
νά μιλᾶς».

Ὁ Πρόεδρος Ἄσαντ ἔδωσε ἐλευθερίες 
σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες τῆς 
Συρίας νά ἐπιτελοῦν τήν λατρεία τους καί 
νά ἀσκοῦν ἐλεύθερα ὅλες τίς θρησκευτικές 
δραστηριότητές τους, ἀρκεῖ νά μή καταφέ-
ρονταν ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος. Ἔτσι, οἱ 
Χριστιανοί ἦταν ἱκανοποιημένοι ἀπό αὐτήν 
τήν κατάσταση, γιατί προστατεύονταν ἀπό 
ἀκραία μουσουλμανικά στοιχεῖα.

Ὁμίλησα σέ Πανεπιστήμια, σέ Ἐνορίες, 
ἐρχόμουν σέ ἐπικοινωνία μέ τούς Ρωμηούς 
Χριστιανούς καί μετέφερα τήν διδασκαλία 
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἐκεῖνο 
πού παρατηροῦσα ἦταν ὅτι ὑπῆρχε μεγά-
λη φτώχεια, μεγάλη στέρηση τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, προφανῶς γιατί πολλά χρημα-
τικά ποσά πήγαιναν στόν ἐξοπλισμό τοῦ 
στρατοῦ.

Στόν Λίβανο ὑπῆρχε μία ἄλλη, ἐντελῶς 
διαφορετική κατάσταση, δηλαδή ὑπῆρχε 
παντελής ἀναρχία καί οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν 
σέ μία ἐμπόλεμη περιοχή. Ὁ Βόρειος Λίβα-
νος ἦταν ὑπό τήν κατοχή τῶν Σύρων, γι’ 
αὐτό ὑπῆρχαν παντοῦ Σύροι στρατιῶτες, 
μαζί μέ Λιβανέζους, γιά νά ἐλέγχουν τά 
πάντα. Καί στόν Νότιο Λίβανο γίνονταν 
διαρκεῖς συγκρούσεις μεταξύ Λιβανέζων 
καί Ἑβραίων. Λόγῳ τοῦ ἐμφυλίου πολέ-
μου ὑπῆρχαν δύο κυβερνήσεις, μία τῶν 
Μουσουλμάνων καί μία τῶν Μαρωνιτῶν, 
δηλαδή τῶν Μονοθελητῶν Χριστιανῶν. 
Σέ κάθε τομέα ὑπῆρχαν δύο ὑπουργοί καί 
ἐξέδιδαν διαταγές, ὁπότε ἀντιλαμβάνεται 
κανείς τό χάος πού ὑπῆρχε στήν περιοχή. 
Καί ὁ καθένας ἔκανε ὅ,τι ἤθελε.

Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μεταξύ Μου-
σουλμάνων καί Χριστιανῶν Μαρωνιτῶν 
(Μονοθελητῶν) κράτησε δεκαπέ-
ντε χρόνια, ἀπό τό 1975-1990. Οἱ Ρω-
μηοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἄν καί δέν 
συμμετεῖχαν στόν ἐμφύλιο αὐτόν σπαραγ-
μό, ἐν τούτοις ὑφίσταντο τίς συνέπειές του.

Ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου 
Ἰωάννου Προδρόμου Douma Λιβάνου μο-
ναχή Μαριάμ (Zacca) σέ μία ὁμιλία της 
πού ἔκανε τήν 21 Ὀκτωβρίου 1995 στό 
Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι, 
καί τήν μετέφρασε ὁ π. Ἀντώνιος Γρηγο-
ριάτης, ἀφοῦ προσδιορίζει ὅτι ὁ πόλεμος 
στόν Λίβανο ἦταν «πόλεμος ἐμφύλιος καί 
ἀστικός», «βαβυλωνιακός πόλεμος» ἤ «πό-
λεμος τοῦ χάους», πόλεμος «ἀνταγωνισμοῦ 
εἰδικῶν συμφερόντων, φεουδαρχικῶν 
περιφερειακῶν καί παγκοσμίων ἐπί φθορᾷ 
καί ζημίᾳ τῆς μικρῆς αὐτῆς χώρας καί τῶν 
δύστυχων κατοίκων της», στήν συνέχεια 
ἀναφέρει ὅτι λίγες περιοχές τοῦ Λιβάνου 
καί λίγοι κάτοικοι ἐξαιρέθηκαν ἀπό τίς συ-
νέπειες τοῦ τραγικοῦ πολέμου, ἐνῶ κάθε 
Λιβανέζος στό τέλος τῆς ἡμέρας ἔλεγε: 
«Δόξα τῷ Θεῷ, ἀκόμη εἶμαι ζωντανός». 

Αὐτό πού λέει ἡ Ἡγουμένη τό ἔζησα 
προσωπικά. Ἡ ἀγωνία καί ἡ ἀβεβαιότητα 
εἶχαν γεμίσει τήν ψυχή μου. Πρώτη φορά 
αἰσθανόμουν κάθε βράδυ μέ τήν δύση τοῦ 
ἡλίου νά καταλαμβάνομαι ἀπό αἴσθημα 
μικρῆς λύπης. Βλέποντας τόν ἥλιο νά δύῃ 
καί νά πέφτῃ μέσα στήν Μεσόγειο Θά-
λασσα, νόμιζα ὅτι ἔχανα κάτι, ἔφευγε ἕνα 
δικό μου πράγμα, κρυβόταν ὁ δικός μου 
ἥλιος! Πρώτη φορά ἀγαποῦσα τόσο πολύ 
τόν ἥλιο καί τόν αἰσθανόμουν ὡς προ-
στάτη. Καί τό πρωί πού πήγαινα πρός τήν 
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπελε-
μέντ γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου καί 
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ἔβλεπα τόν ἥλιο νά ἀνατέλλῃ, χαιρόμουν 
γιά τήν παρουσία του, γιά τόν ἐκ νέου 
ἐρχομό του. Ποτέ ἄλλοτε δέν εἶχα αὐτό 
τό αἴσθημα. Προφανῶς προερχόταν ἀπό 
τόν κίνδυνο τῆς νύχτας. 

Θά ἀναφέρω μερικά ἀποσπάσματα ἀπό 
αὐτήν τήν ὁμιλία τῆς Ἡγουμένης γιά νά 
διαπιστωθῇ ἡ τραγικότητα τῆς καταστά-
σεως.

«Αὐτή (ἡ βία) ξέσπασε μέ τόν πιό παρά-
δοξο τρόπο πού κανείς δέν θά μποροῦσε 
νά τόν φαντασθῇ. Μάχες, βαρβαρότητες, 
ἀνεξέλεγκτοι βομβαρδισμοί, καταδιώ-
ξεις, ἁρπαγές ταυτοτήτων, παγιδευμένα 
ὀχήματα, δυναμιτίσεις, συλλήψεις. Ὅλα 
αὐτά στίς συνοικίες καί τούς δρόμους, μέσα 
στά σπίτια. Δέν ἔμεινε τίποτε ἐγκληματικό 
πού νά μήν ἐφαρμοσθῇ. Ἀκόμη στραγγα-
λισμοί, ἀποκεφαλισμοί, ἀκρωτηριασμοί, 
πριονισμοί, κατεδάφιση οἰκιῶν πάνω στά 
κεφάλια τῶν ἐνοίκων. Δέν σεβάστηκαν καί 
δέν ἄφησαν ὄρθιο κανένα ἱερό καί ὅσιο.

Μέσα σ’ αὐτόν τόν «ὠκεανό» (τῆς 
ἐγκληματικῆς ἀθλιότητος), τῶν δεκάδων 
χιλιάδων νεκρῶν, οἱ πρόχειρες στατιστι-
κές μιλοῦν γιά περίπου διακόσιες χιλιάδες 
νεκρούς, δηλαδή σχεδόν τό 7% τῶν κα-
τοίκων τοῦ Λιβάνου. Ἀκόμη ἕνας περίπου 
ὅμοιος ἀριθμός κατοίκων ἔχουν καταστῆ 
ἀνάπηροι. Ὀκτακόσιες χιλιάδες (Λιβανέ-
ζων) ἔχουν μεταναστεύσει, δηλαδή τό ἕν 
τέταρτο τοῦ πληθυσμοῦ. Ὡς πρός αὐτούς 
πού ἐξαναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείψουν 
τά χωριά τους ἀριθμοῦνται μέ ἑκατοντάδες 
χιλιάδων. Ὅλων αὐτῶν οἱ ἰδιοκτησίες κατα-
πατήθηκαν, τά σπίτια τους γκρεμίστηκαν 
ἤ κάηκαν. Πολυάριθμες σφαγές ἔλαβαν 
χώραν ἐδῶ κί ἐκεῖ. Ἑκατοντάδες προσώ-
πων στραγγαλίσθηκαν μέσα στόν ἴδιο 
συνοικισμό ἤ στό ἴδιο χωριό, χωρίς νά γί-
νουν διακρίσεις ἀνάμεσα στά παιδιά, στούς 

νέους, τούς γέρους ἤ τούς ἀνίσχυρους 
(ἀνάπηρους). Ὁλόκληρες οἰκογένειες ξε-
κληρίσθηκαν. Στόν Λίβανο δέν ἔχει μείνει 
ἔστω καί μία οἰκογένεια (ἕνα καί μόνο 
σπιτικό), πού νά μήν ἔχει χάσει ἕνα ἀπό 
τά μέλη της ἤ ἀπό τούς συγγενεῖς της».

Θά παραθέσω καί ἕνα ἄλλο ἀπόσπασμα 
ἀπό αὐτήν τήν ὁμιλία.

«Καί τί θά μποροῦσα νά πῶ γιά τίς 
Ἐκκλησίες, τά Μοναστήρια καί τά τζαμιά;

Ἐκεῖ ὅπου ἡ διαμάχη ὑπῆρξε παθιασμέ-
νη αὐτά δέχθηκαν καταστροφικές πιέσεις 
ἤ κατεδαφίστηκαν. Καί οἱ ἄνθρωποι τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐπίσκοποι, ἱερεῖς ἤ μουσουλ-
μάνοι σεΐχηδες μερικές φορές ἐξετέθησαν 
στόν φόνο, στόν ξυλοδαρμό ἤ στόν τραυ-
ματισμό μέ ἀπώτερο σκοπό νά πάρῃ ἡ δια-
μάχη ἀγριότερο χαρακτήρα ἤ νά κτυπηθῇ 
ἡ ἀντίθετη πλευρά ἀκόμη στά πρόσωπα 
πού ἤσαν σύμβολα τῆς πίστεώς της. 

Ἐκεῖ  ἡ μικρή αὐτή χώρα εἶχε 
καταδικαστῆ νά βρίσκεται σκλαβωμέ-
νη στόν Ἅδη, πού διήρκεσε δεκαπέντε 
ὁλόκληρα χρόνια, κατά τά ὁποία οἱ προ-
κλήσεις ἀποχαλινώθηκαν καί τά σκότη 
ἐπισκοτίστηκαν, μέχρι πού τελείωσε ὁ πό-
λεμος μέ κάποιες φαινομενικές συμφωνίες 
καί μέ κάποιες διευθετήσεις ἐπιπόλαιες, 
πού δέν ἀνταποκρίθηκαν στό ἐπίπεδο 
τῶν ἐπιδιώξεων αὐτῶν πού ἤλπιζαν σ’ ἕνα 
αὔριο λαμπρό, οὔτε στό ἐπίπεδο τῶν δια-
στάσεων τοῦ πολέμου καί τοῦ μεγέθους 
τῶν θυσιῶν πού ἀπαίτησε. Ὁ Λίβανος δέν 
βγῆκε ἀπό τόν πόλεμο πρός τήν ἐλευθερία. 
Βγῆκε πρός τήν σκλαβιά... καί πάλι».

« Ἔτσι ἔχομε ζήσει ὅλα αὐτά τά πολλά 
χρόνια καί κάθε φορά πού μία κατάπαυση 
τοῦ πυρός ἀναγγελλόταν, οἱ μηχανές τοῦ 
θανάτου ἔσκαζαν πάνω ἀπό τά κεφάλια 
τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τούς ἐξαναγκάσουν 
νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους, τά χω-
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ριά τους, τίς πόλεις τους. Ἄνθρωποι ἔχουν 
ζήσει μέσα σέ καταφύγια πολλούς μῆνες. 
Ἄλλοι μυημένοι στά μυστικά τῶν πυρο-
βόλων ὅπλων σέ μερικά λεπτά ἄρχιζαν 
νά στοχεύουν τούς ἔτι ζώντας καί τούς 
ἔπαιρναν τό ψωμί τους καί κατέβαιναν 
στά καταφύγια νά κοιμηθοῦν ἀνάμεσα 
στούς ποντικούς, στούς ἀρουραίους καί 
στά ὑγρά τῶν ἀποχετεύσεων... Καί ὅλα 
αὐτά κράτησαν χρόνια καί χρόνια. Πολ-
λοί ἔχασαν τήν ἐλπίδα τους καί τήν εἰρήνη 
τῆς καρδιᾶς, ἀλλά πολύ περισσότερο τό 
μίσος ξέσπασε στήν πιό εἰδεχθή μορφή 
του. Καί ὁ διάβολος χαιρόταν. Χαίρεται 
πολύ γιά ὅσα γίνονται στόν Λίβανο. Καί οἱ 
δυνάμεις τοῦ σκότους χόρεψαν καί τό κο-
σμικό κακό σιγοτραγουδοῦσε πάνω στούς 
τάφους καί πάνω στά ἀποσυντεθειμένα 
πτώματα τά πεταγμένα στούς δρόμους καί 
μέσα στίς καρδιές τῶν ζωντανῶν. Πιστέψτε 
με ἡ ἀποφορά τῶν νεκρῶν ἀναδινόταν ἀπό 
τούς δρόμους, ἀπό τίς πόλεις, τά χωριά 
τοῦ βουνοῦ καί οἱ τοῖχοι τῶν κτισμάτων 
εἶχαν διαρραγῆ καί τά παράθυρά τους καί 
οἱ στέγες τους. Καί τό μίσος διαχύθηκε 
σ’ ὅλη τή χώρα καί ὁ φόβος κατέφαγε τίς 
καρδιές, τά πνεύματα καί τίς ψυχές καί 
ὅλος ὁ κόσμος περίμενε τό τέλος πού δέν 
ἐρχόταν ποτέ». Τά ἴδια συμβαίνουν σήμερα 
στήν Συρία καί τό Ἰράκ. 

Αὐτήν τήν κατάσταση συναντοῦσα 
ὅταν πήγαινα στόν Λίβανο, τήν τραγική 
ἐκείνη περίοδο. Οἱ φοιτητές στήν Θεολο-
γική Σχολή μοῦ διηγοῦνταν πολλές τρα-
γικές περιπτώσεις, καί ὁ καθένας εἶχε μία 
τρομακτική ἐμπειρία ἀπό τήν οἰκογένειά 
του ἤ τούς φίλους του. Κάθε Παρασκευή 
πού οἱ φοιτητές ἔφευγαν ἀπό τήν Θεολο-
γική Σχολή γιά νά πᾶνε στά σπίτια τους 
ἀποχαιρετιόμασταν μέ τήν λύπη, μέ τό 
ἐνδεχόμενο νά μή συναντηθοῦμε ξανά. 

Καί κάθε Δευτέρα πού ἐπέστρεφαν στήν 
Θεολογική Σχολή ἦταν ἕνα πανηγύρι διότι 
ἐπέστρεψαν ζωντανοί. 

Στήν Βυρηττό, στήν Τρίπολη καί στά 
χωριά τῆς Κούρας, ὅπου πήγαινα γιά νά 
ὁμιλήσω, συναντοῦσα παντοῦ στρατιῶτες 
μέ ὅπλα στά χέρια τους καί ἐξασκοῦσαν 
συνεχῆ ἔλεγχο. Εἶδα μπροστά στά μάτια 
μου νά σκοτώνουν ἀνθρώπους. Μάλι-
στα, ὅταν εἶχα πάει στό Νοσοκομεῖο τῆς 
Βηρυττοῦ πληροφορήθηκα ὅτι ἐκείνη τήν 
ἡμέρα εἶχαν προσκομίσει ἕναν βαριά τραυ-
ματισμένο καί ἐνῶ τοῦ ἔκαναν ἐγχείριση, 
ἐκεῖνοι πού τόν τραυμάτισαν εἰσῆλθαν 
βίαια στό χειρουργεῖο καί τόν σκότωσαν 
ἐπάνω στό χειρουργικό κρεβάτι, τήν ὥρα 
τῆς ἐγχειρίσεως. Κάποιος ἄλλος καυχόταν 
ὅτι σκότωσε ἑκατό ἀνθρώπους καί στήν 
ἐρώτηση γιατί τό ἔκανε ἀπάντησε ἐπειδή 
τοῦ ἔδωσαν ἑκατό δολάρια. Ἔτσι, κάθε ζωή 
τοῦ ἀνθρώπου κόστιζε ἕνα δολάριο.

Τό ἐκπληκτικό, ὅμως, εἶναι ὅτι μέσα 
σέ αὐτήν τήν κατάσταση συνέχιζε νά 
λειτουργῇ ἡ ζωή, νά εἶναι ἀνοικτοί οἱ Ναοί 
καί οἱ θρησκευτικοί χῶροι λατρείας, νά γί-
νονται γάμοι, βαπτίσεις, οἱ ἄνθρωποι νά 
διασκεδάζουν μέ ἕναν ἐκπληκτικό τρόπο.

Ὅταν θά ἐκδοθῇ τό βιβλίο μου πού 
προανέφερα θά παρουσιασθῇ ὅλη αὐτή 
ἡ κατάσταση πού ἔζησα καί θά εἶναι ἕνα 
ἀποκαλυπτικό ντοκουμέντο στήν ἐποχή 
μας. 

4. Σύγχρονη κατάσταση

Σήμερα τά πράγματα στήν Συρία καί 
τόν Λίβανο εἶναι κάπως διαφορετικά σέ 
ὅλους τούς τομεῖς, δηλαδή ὁ πόλεμος γίνε-
ται στήν Συρία, ἐνῶ στόν Λίβανο ὑπάρχει 
μία σχετική ἠρεμία, ὅμως καί αὐτός δέχε-



57Πνευματική Διακονία Τεῦχος 20ο

Ἀφιέρωμα

ται ὅλες τίς συνέπειες τῆς αἱματοχυσίας 
πού γίνεται στήν γειτονική χώρα. Γιά νά 
δοῦμε τίς διαφορές πού ὑπάρχουν μετα-
ξύ τῶν κρατῶν, πρέπει νά δοθοῦν μερικά 
πληροφοριακά στοιχεῖα, σχετικά μέ τούς 
Σουνίτες καί τούς Σιΐτες. 

Σουνίτες καί Σιΐτες εἶναι τά δύο θρη-
σκευτικά κινήματα τοῦ Μουσουλμανισμοῦ 
καί δημιουργήθηκαν ἀπό τούς διαδόχους 
τοῦ Μωάμεθ καί μεταξύ τους ὑπάρχει με-
γάλο μίσος καί ἐχθρότητα. 

Οἱ Σουνίτες (ἄνθρωποι τῆς παραδόσε-
ως καί τῆς κοινότητος) εἶναι ἡ πλειοψηφία 
τῶν Μουσουλμάνων πού ἀποδέχονται ὡς 
ἡγέτες τοῦ Μωάμεθ, τόν Ἀμπού Μπάκρ 
(πεθερό τοῦ Μωάμεθ), τόν Ὀμάρ καί τόν 
Ὀσμάν. Δίνουν σημασία στήν ἡγεσία τῆς 
πρώτης γενιᾶς τῶν Μουσουλμάνων καί 
στήν κοινότητα. Ἡ ταχύτατη ἐξάπλωσή 
τους πέρα ἀπό τήν Ἀραβία ἐκλήφθηκε ὡς 
βοήθεια ἀπό τόν Θεό, εὐαρέσκειά του καί 
ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας τοῦ Ἰσλάμ.

Οἱ Σιΐτες (ἀπό τόν ὄρο «σία» καί μετα-
φράζεται ὡς «ὁμάδα του» ἤ «ὀπαδοί του») 
προῆλθαν ἀπό τήν ἄποψη ὅτι ὁ πραγματι-
κός διάδοχος τοῦ Μωάμεθ θά ἔπρεπε νά 
εἶναι ὁ Ἀλί (ἐξάδελφος καί γαμβρός τοῦ 
Μωάμεθ), τόν ὁποῖον ὅμως ἡ πλειοψηφία 
τῶν Μουσουλμάνων τόν ἀπέρριψαν, τόν 
θανάτωσαν, μαζί μέ τόν γιό του Χουσεΐν. 
Ἔτσι, οἱ Σιΐτες παρουσιάζονται ὡς θύματα, 
καί ἐκφράζουν τήν ἄποψη ὅτι ἡ ἀπόρριψη 
τοῦ Ἀλί σημαίνει τήν ἐπικράτηση τοῦ 
κακοῦ πάνω στό καλό. Οἱ Σιΐτες δίνουν 
προτεραιότητα στήν ἱερή ἡγεσία τοῦ 
ἰμάμη, στήν διαμαρτυρία, τόν μαρτυρικό 
θάνατο, τήν ἐκδίκηση γιά τόν θάνατο τοῦ 
Ἀλί καί τοῦ Χουσεΐν.

Τά Κράτη ὅπου κυριαρχεῖ ὁ Μουσουλ-
μανισμός ἔχουν διαφορετικές ἐπιρροές, 

ἀναλογικά, ἀπό τούς Σουνίτες καί τούς 
Σιΐτες καί αὐτό ἐπηρεάζει τίς μεταξύ τους 
σχέσεις καί τίς ἰσλαμικές ὀργανώσεις πού 
δραστηριοποιοῦνται στήν περιοχή. Συγκε-
κριμένα: 

Ἡ Μουσουλμανική Ἀδελφότητα εἶναι 
ἡ πρώτη ἰσλαμική ὁμάδα στόν κόσμο πού 
δημιουργήθηκε στήν Αἴγυπτο στά τέλη 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1920. 

Ἡ Φατάχ (Ἀπελευθέρωση τῆς Πα-
λαιστίνης) εἶναι μία πολιτικοστρατιω-
τική ὀργάνωση τῶν Παλαιστινίων, πού 
ἱδρύθηκε τό 1958 ἀπό Παλαιστίνιους 
παλαίμαχους τῶν ἀραβοϊσραηλιτικῶν 
συγκρούσεων, πού ἔγιναν μεταξύ 1945-
1956, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Γιασέρ 
Ἀραφάτ. Πρωτεύουσά της εἶναι ἡ Ραμάλα 
στήν δυτική ὄχθη τοῦ Ἰορδάνου. 

Ἡ Χαμάς (Ἰσλαμικό Κίνημα Ἀντίστασης) 
εἶναι μία σουνιτική παλαιστινιακή παρα-
στρατιωτική ὀργάνωση καί πολιτικό κόμμα 
στήν Γάζα. Κατέχει τήν πλειοψηφία τῶν 
μελῶν τοῦ ἐκλεγμένου νομοθετικοῦ συμ-
βουλίου στήν Παλαιστινιακή Ἐθνική Ἀρχή. 

Ἡ Χεζμπολάχ (Ὁμάδα τοῦ Θεοῦ) 
εἶναι σιϊτική στρατιωτική καί πολιτική 
ὀργάνωση, πού δραστηριοποιεῖται στόν 
Λίβανο. 

Ἡ Ἀλ Κάιντα ( Ἵδρυμα ἤ Βάση) εἶναι 
ἔνοπλη τρομοκρατική ὀργάνωση Ἰσλα-
μιστῶν, ἕνα διεθνές τρομοκρατικό δί-
κτυο, πού πρωτοεμφανίσθηκε δημόσια τό 
1989 καί δραστηριοποιεῖται σέ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο. 

Τό ISIS ( Ἰσλαμικό Κράτος Ἰράκ καί 
Συρίας) εἶναι μία τζιχαντιστική στρατιω-
τική ὀργάνωση τοῦ Ἰράκ καί τῆς Συρίας,  
ἡ ὁποία τήν 29η Ἰουνίου τοῦ 2014, 
ἀνακήρυξε μονομερῶς τήν ἵδρυση τοῦ 
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Χαλιφάτου σέ περιοχές τῆς Συρίας καί 
τοῦ Ἰράκ. 

Πάντως, ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μαίνεται 
στήν Συρία. Πρόεδρος εἶναι ὁ γιός τοῦ 
Ἄσαντ καί οἱ ἀντικαθεστωτικοί στρέφονται 
ἐναντίον του καί φυσικά ὁ κυβερνητικός 
στρατός πολεμᾶ τούς πρώτους. Στά βόρεια 
τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰράκ ἔχει δημιουργηθῆ 
τό Χαλιφάτο ἀπό φανατικούς μουσουλ-
μάνους. Οἱ Χριστιανοί βρίσκονται σέ δύ-
σκολη κατάσταση, ἀλλά ἐπειδή φοβοῦνται 
τό τί θά ἐπακολουθήσῃ ἀν κυριαρχήσουν 
οἱ φανατικοί Μουσουλμάνοι, διακριτικά 
ἀποδέχονται τό καθεστώς πού τούς προ-
σφέρει μία ἐλευθερία καί τούς προστατεύει.

Σέ πολλές πόλεις τῆς Συρίας, κυ-
ρίως στό Χαλέπι, ἡ κατάσταση εἶναι 
ἀπελπιστική. Ἡ ἱστορική καί πανέμορφη 
αὐτή πόλη ἔχει καταστραφῆ καί ἐρειπωθῆ 
σέ πολλές περιοχές ἀπό τούς βομβαρδι-
σμούς καί τίς συρράξεις. Πολλοί Χριστι-
ανοί ἐξαναγκάσθηκαν νά φύγουν ἀπό τήν 
πόλη αὐτή.

Ὁ πόλεμος αὐτός ἔχει στοιχεῖα γεω-
πολιτικά, ἐνεργειακά, κοινωνικά καί θρη-
σκευτικά. Εἶναι περίεργο τό τί συμβαίνει 
στήν περιοχή αὐτή. Ἡ Ὀρθόδοξη Ρωσία 
ὑποστηρίζει τό δικτατορικό καθεστώς τοῦ 
Ἄσαντ, ὁ ὁποῖος προστατεύει τούς Χρι-
στιανούς, ἐνῶ οἱ Χριστιανικές χῶρες τῆς 
Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης ὑποστηρίζουν 
τούς ἀντικαθεστωτικούς, οἱ ὁποῖοι 
ὅμως ἀποβλέπουν στήν ἐκδίωξη τῶν 
χριστιανικῶν πληθυσμῶν ἀπό τήν περιο-
χή. Φαίνεται ὅτι ἡ κρίση εἶναι πολυεπίπεδη. 
Τώρα μέ τό Χαλιφάτο διαφοροποιήθηκαν 
οἱ συσχετισμοί. 

Γιά νά γίνῃ κατανοητή κάπως ἡ κα-
τάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν Συ-
ρία, στό Ἰράκ καί γενικότερα στήν Μέση 
Ἀνατολή θά δώσω μερικά στοιχεῖα πού πα-

ρουσιάζονται σέ μία ὁμιλία τοῦ Χρήστου 
Ἰακώβου, πού εἶναι εἰδικός σέ θέματα Μέ-
σης Ἀνατολῆς καί συμπίπτουν κατά βάση 
καί μέ δικές μου ἐκτιμήσεις, πού προέρ-
χονται ἀπό τήν προσωπική ἔρευνά μου, 
κυρίως ἀπό τότε πού δραστηριοποιούμουν 
στόν Λίβανο καί τήν Συρία καί συνέλε-
γα πληροφορίες ἀπό τούς κατοίκους τῶν 
περιοχῶν αὐτῶν.

Ἡ Μέση Ἀνατολή ἦταν ὑποτεταγμένη 
στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία μέχρι τίς 
ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος, πρίν τήν ἔναρξη 
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὁπότε 
ἄρχισε καί ἡ ἀπελευθέρωση τῶν περιοχῶν 
αὐτῶν. Ὁ Χριστιανικός πληθυσμός στήν 
Μέση Ἀνατολή τότε ἔφθανε τό 20% τοῦ 
συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς καί 
σήμερα ἔπειτα ἀπό ἑκατόν χρόνια συρρι-
κνώθηκε στό 4%. Ἀπό ἐπίσημα στοιχεῖα 
πού ὑπάρχουν οἱ Χριστιανοί ἀνέρχονται 
περίπου στά 13 ἑκατομμύρια. 

Στόν ἀριθμό αὐτόν συμπεριλαμβάνο-
νται οἱ Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι πού ὑπάγονται 
στό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας 
πού ἀνήκει στήν παλαιά Πενταρχία καί μά-
λιστα καταλαμβάνει τήν τρίτη θέση μετά 
τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
καί τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἀνέρχονται πε-
ρίπου στά δύο ἑκατομμύρια Χριστιανῶν. 

Οἱ ὑπόλοιποι Χριστιανοί εἶναι ὁμάδες 
διαφόρων αἱρετικῶν κοινοτήτων, ἤτοι 
νεστοριανοί, μονοφυσίτες, μονοθελῆτες 
κ.λπ. πού σχηματίσθηκαν ἀπό τίς χριστι-
ανικές ὁμάδες πού συγκεντρώθηκαν στήν 
περιοχή ἐκείνη στά ὅρια τῆς Ρωμαϊκῆς 
Αὐτοκρατορίας καί ἔξω ἀπό αὐτά, κατά τόν 
4ο καί 5ο αἰώνα μετά τήν καταδίκη τους ἀπό 
τίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Αὐτούς τούς 
Χριστιανούς εἶχε ὑπ’ ὄψη του ὁ Μωάμεθ 
καί οἱ πρῶτοι ὀπαδοί του, καί δέχθηκαν 
ἐπιδράσεις.
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Πέρα ἀπό τούς Ρωμηούς Ὀρθοδόξους 
καί τούς Μονοφυσίτες καί Μονοθελῆτες 
Χριστιανούς, στήν περιοχή ὑπάρχουν καί 
Χριστιανοί πού ἀνήκουν στόν Παπισμό 
καί τούς Προτεστάντες πού ἦλθαν στήν 
περιοχή μετά πού αὐτή ἔγινε ἀποικία 
τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν, ὅπως τῆς 
Ἀγγλίας καί τῆς Γαλλίας, ἀπό τό τέλος 
τοῦ 19ου αἰῶνος ἕως τόν Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ἀλλά προῆλθαν καί ἀπό τήν 
ἱεραποστολή πού εἶχε ἀναπτυχθῆ στήν 
περιοχή. Οἱ ἀποικιοκράτες ἔδιναν προ-
νόμια στούς αὐτόχθονες Χριστιανούς 
καί γι’ αὐτό οἱ Μουσουλμάνοι ἔβλεπαν 
«τούς Χριστιανούς γείτονές τους ὡς συ-
νένοχους στήν ἀποικιακή καταπίεση. Οἱ 
αὐτόχθονες Χριστιανοί ἔγιναν ὁ στόχος 
τῆς ἀντιαποικιακῆς ἀντίδρασης». 

Ἕνα ἄλλο σημαντικό στοιχεῖο πού 
πρέπει νά ἔχουμε ὑπ’ ὄψη μας εἶναι ὅτι 
ἡ ἐχθρότητα τῶν ἀκραίων Μουσουλμά-
νων πρός τούς Χριστιανούς τῆς περιοχῆς 
ὀφείλεται καί στήν πολιτική τῶν Η.Π.Α. 
καί ἐκλαμβάνουν τούς Χριστιανούς «ὡς 
μέρος μίας χριστιανικῆς συνωμοτικῆς 
σταυροφορίας ἐναντίον τῆς Θρησκείας 
τοῦ Ἰσλάμ».

Ἔτσι, ἀκόμη καί οἱ μή ἀκραῖοι Μουσουλ-
μάνοι τῆς περιοχῆς πιστεύουν ὅτι «οἱ Χρι-
στιανοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἶναι ὄργανα 
εἴτε τῶν δυτικῶν ἐπιδρομέων ἐναντίον τῶν 
μουσουλμάνων (ὅπως στήν περίπτωση τοῦ 
Ἰράκ) εἴτε ὑπoστηρικτές τῶν σκληρῶν καί 
«ἄθεων» τυράννων καί δικτατόρων (ὅπως 
στή Λιβύη, τήν Τυνησία, τήν Συρία καί τήν 
Αἴγυπτο)». 

Αὐτό ἔχει ὀδυνηρές συνέπειες στούς 
Χριστιανούς πού ζοῦν στήν Μέση Ἀνατολή. 
Γιά παράδειγμα, στό Ἰράκ ἀπό τότε πού 
ἀνατράπηκε ὁ Σαντάμ Χουσεΐν ἑξῆντα Χρι-
στιανικές Ἐκκλησίες δέχθηκαν ἐπίθεση, καί 

σκοτώθηκαν πάνω ἀπό χίλιοι Χριστιανοί. 
Ἐπίσης, στό Ἰράκ ἀπό 1,5 ἑκατομμύρια 
Χριστιανῶν πού κατοικοῦσαν ἐκεῖ τά δύο 
τρίτα ἐξαναγκάσθηκαν νά φύγουν ἀπό τήν 
Χώρα καί νά μεταναστεύσουν στήν Συρία, 
ὅπου καί ἐκεῖ βρῆκαν δυσκολίες. Ἀκόμη, 
στήν Συρία οἱ Χριστιανοί μετά τό τέλος 
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περιέρχο-
νταν στόν γαλλικό ἔλεγχο, ἀποτελοῦσαν 
τό 30% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, 
ἐνῶ σήμερα, ἑκατό χρόνια μετά, ἔχουν 
συρρικνωθῆ στό 10%. Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ 
ἐμφυλίου πολέμου στήν Συρία τό 2011, 
ἐπειδή θεωρήθηκε ὅτι οἱ Χριστιανοί εἶναι 
ὑποστηρικτές τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἄσαντ, 
δέχθηκαν ἐπιθέσεις, ὅποτε πάνω ἀπό 40 
Ἐκκλησίες ἔπαθαν ζημίες ἤ καταστράφη-
καν καί πάνω ἀπό χίλιοι Χριστιανοί σκο-
τώθηκαν καί ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄλλοι 
ἐκτοπίσθηκαν. 

Βέβαια, πρέπει νά γίνῃ κατανοητό ὅτι 
οἱ Χριστιανοί ἀφ’ ἑνός μέν βρῆκαν μία 
προστασία ἀπό τά ὑπάρχοντα καθεστῶτα, 
χωρίς νά τά ὑποστηρίζουν ἀνοικτά, ἀφ’ 
ἑτέρου δέ φοβοῦνται γιά τό τί θά ὑποστοῦν 
ἀν κυριαρχήσουν τά ἀκραία μουσουλμα-
νικά στοιχεῖα στήν περιοχή.

Πάντως, εἶναι προφανές ὅτι ὅλη αὐτή 
ἡ κατάσταση ἔχει ἀρνητικές ἐπιπτώσεις 
στούς Χριστιανικούς πληθυσμούς, εἴτε 
εὐθύνονται εἴτε ὄχι, καί θά ἀποδειχθῆ 
αὐτή ἡ κατάσταση ὡς «μιά ἱστορική κα-
ταστροφή γιά τούς Χριστιανούς, ἀλλά 
καί τούς μετριοπαθείς Μουσουλμάνους». 
Συνεπῶς βρίσκονται σέ κίνδυνο ἡ ζωή 
τῶν Χριστιανῶν, οἱ περιουσίες τους καί 
οἱ λατρευτικοί χῶροι. Πρόκειται γιά ἕνα 
ξερρίζωμα τῶν Χριστιανῶν ἀπό τίς περι-
οχές αὐτές, στίς ὁποῖες ἦταν αὐτόχθονες. 

Ἔχουν ἔλθει στήν ἐπιφάνεια πληροφορί-
ες πού ἀπαγχονίζονται Χριστιανοί, ἐπειδή 
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δέν δέχονται νά ἀλλαξοπιστήσουν καί δέν 
δέχονται νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ὅπως 
τούς διατάζουν οἱ ἀκραῖοι Τζιχαντιστές 
Μουσουλμάνοι. Πολλοί εἴδαμε τέτοια 
βίντεο καί αἰσθανθήκαμε ἀποτροπιασμό. 
Σήμερα στίς περιοχές αὐτές ἀλλά καί σέ 
ἄλλες ἀνατολικότερες ἐπαναλαμβάνονται 
οἱ μεγάλοι διωγμοί τῶν πρώτων αἰώνων 
καί ἀναδεικνύονται νέοι μάρτυρες τοῦ 
Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι δίνουν τήν καλή μαρ-
τυρία τῆς πίστεως. Τούς θέτουν διλήμμα-
τα, ὅπως ἤ νά φύγουν, ἤ νά ἀλλάξουν τήν 
πίστη τους καί νά γίνουν Μουσουλμάνοι ἤ 
νά δεχθοῦν μεγάλο φόρο, ἄν μείνουν Χρι-
στιανοί, ἐνῶ σέ διαφορετική περίπτωση θά 
ἀποκεφαλισθοῦν. Ὁλόκληροι Χριστιανικοί 
πληθυσμοί ἀπομακρύνονται ἀπό τίς οἰκίες 
τους καί τίς πόλεις πού ζοῦσαν καί ἄλλοι 
ἀποκεφαλίζονται ἤ σκοτώνονται. 

Ὑπάρχουν μερικά ἐπίσημα στοιχεῖα γιά 
τό θέμα αὐτό πού δημοσιεύθηκαν πρίν λίγο 
καιρό. Εἶναι σημαντικές οἱ πληροφορίες 
πού μᾶς δίνει ὁ Στάθης Εὐσταθιάδης καί 
θά τά παραθέσω στήν συνέχεια: 

Ἀπό δελτίο τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Ο.Η.Ε. στίς 16 Ἀπριλίου 2013 πληροφο-
ρούμαστε ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν Χριστιανῶν 
πού σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν καί 
ἀγνοοῦνται «πιστεύεται ὅτι ἔχει ξεπε-
ράσει τούς 1.220». Ἕνας συρορθόδοξος 
Κληρικός τοῦ Ἀμμάν (μονοφυσίτης) 
δήλωσε στό ἀραβικό CNN ὅτι «ἔχουμε 
διωγμό ἀντίστοιχο τῶν σφαγῶν τοῦ 
Διοκλητιανοῦ». Καί συνέχισε: «ὅσοι δέν 
πρόλαβαν νά φύγουν θά ἔχουν τήν τύχη 
τῶν ὁμοδόξων μας τοῦ Ἰράκ».

Καί ἐπειδή γίνεται λόγος γιά τούς Χρι-
στιανούς τοῦ Ἰράκ, πρέπει νά καταγραφοῦν 
οἱ δηλώσεις τῆς Νίνας Σίας, ἐκπροσώπου 
τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιτροπῆς ἀνθρωπίνων 

δικαιωμάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία 
τήν διετία 2012-2013 στό Ἰράκ «δο-
λοφονήθηκαν, στραγγαλίστηκαν καί 
ἐξαφανίσθηκαν συνολικά 2.310  Ἰρακινοί, 
μέλη θρησκευτικῶν μειονοτήτων, Χριστι-
ανοί στήν πλειοψηφία». Ἐπίσης τά Χρι-
στούγεννα τοῦ 2012 «δέν ὑπῆρχε οὔτε μία 
ἐκκλησία γιά νά λειτουργήσει», ἀφοῦ εἶχαν 
πυρποληθῆ καί ἰσοπεδοθῆ, ἐνῶ οἱ περισ-
σότεροι Κληρικοί εἶχαν ἐγκαταλείψει τό 
Ἰράκ ἤ κρύφτηκαν «ἐπειδή ἦταν καί παρα-
μένουν ὁ κύριος στόχος τῶν ἰσλαμιστῶν». 
Καί αὐτά γίνονται στό Ἰράκ, μετά τόν 
Μάιο τοῦ 2005, πού τελείωσε «ἐπισήμως» 
ὁ πόλεμος. Φαίνεται ὅτι «ἄρχισε μία 
ὀργανωμένη συστηματική δίωξη τῶν 
ἰρακινῶν Χριστιανῶν». 

Τό ἔτος αὐτό (2013), πού εἶναι ἐπέτειος 
τῶν 1700 χρόνων ἀπό τό Διάταγμα τῶν 
Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) μέ τό ὁποῖο κα-
θορίσθηκε ἡ ἀνεξιθρησκεία στήν Ρωμαϊκή 
Αὐτοκρατορία, συμβαίνουν φοβεροί διωγ- 
μοί ἐναντίον Χριστιανῶν (ὀρθοδόξων, 
μονοφυσιτῶν), οἱ ὁποῖοι ἀποκεφαλίζονται 
καί δολοφονοῦνται, καταστρατηγοῦνται οἱ 
θρησκευτικές ἐλευθερίες καί ἐπανέρχονται 
ἡ βία καί ἡ ἀπανθρωπιά.

Τά ὅσα γίνονται στήν Συρία, στό Ἰράκ 
καί στά ἀνατολικά Κράτη, δυστυχῶς γί-
νονται μέ τήν συνδρομή, ἀνοχή, ἀλλά 
καί συμμετοχή δυτικῶν χριστιανικῶν 
Κρατῶν, ἐπειδή πάνω ἀπ’ ὅλα κυριαρχοῦν 
τό οἰκονομικά συμφέροντα.

Θά μνημονεύσω τήν περίπτωση τοῦ 
Ρωμηοῦ ἱερέα π. Βασιλείου Νάσαρ, ὁ 
ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν ἐπαρχία τῆς 
Χαμά τῆς Συρίας, ἀπόφοιτος τῆς Μπελε-
μεντείου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Λιβάνου, 
καί συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν φοιτητῶν 
μου, ἔκανε δέ καί τό Μεταπτυχιακό του 
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στήν Ποιμαντική. Χειροτονήθηκε Ἱερέας 
καί ἀνέπτυξε μεγάλη δράση μεταξύ τῶν 
νέων τῆς Μητροπόλεως Χαμά καί Χόμς. 
Τό μεσημέρι τῆς 25ης Ἰανουαρίου τοῦ 
2012 πληροφορήθηκε ὅτι ἕνας ἄγνωστος 
ἄνδρας κείτονταν νεκρός σέ κάποιο πε-
ζοδρόμιο τῆς πόλεως Χαμά πλησίον τοῦ 
σπιτιοῦ ὅπου ἔμενε. Τό χριστιανικό του 
καθῆκον τόν ὁδήγησε, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς 
του, μαζί μέ τόν Ἱερομόναχο π. Παντελεή-
μονα Ἀλ  Ἴσα, νά πᾶνε στόν τόπο ὅπου κεί-
τονταν ὁ νεκρός καί νά τοῦ προσφέρουν τά 
ἀναγκαῖα. Ἀπό παντοῦ δέχονταν ριπές. Καί 
οἱ δύο Ἱερεῖς κραύγαζαν: «Εἴμαστε ἱερεῖς». 
Ὅμως, οἱ ἀντάρτες ἐξακολουθοῦσαν νά 
κτυποῦν ἀλύπητα, καί μία σφαίρα κτύπησε 
θανάσιμα τόν π. Βασίλειο, ἐκτελώντας τό 
ἀνθρωπιστικό του καθῆκον σέ ἕναν νεκρό. 

Δέν εἶναι πρόθεσή μου νά ἀναζητήσω 
τά αἴτια αὐτοῦ τοῦ προβλήματος τό ὁποῖο 
βανανίζει τήν Μέση Ἀνατολή, ἀλλά καί 
πολλές ἄλλες περιοχές τοῦ πλανήτη μας. 
Ἔχουν γραφῆ πολλά γύρω ἀπό τό θέμα 
αὐτό. Σέ μία ἀνάλυση πού ἔγινε πρόσφατα 
ἀπό τίς «νέες ἐποχές» τῆς ἐφημερίδος «Τό 
Βῆμα» καταγράφονται αὐτές οἱ ἀπόψεις. 
Κυρίως τονίζονται τρία σημεῖα.

Πρῶτον, ὅλη αὐτή ἡ ἀκαταστασία στήν 
περιοχή ὀφείλεται στήν ἐνεργειακή κρί-
ση, πού σημαίνει ὅτι ἀπό τίς ἐθνοτικές 
συγκρούσεις πού παρατηρήθηκαν στίς 
ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος μέ τόν Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο ὁδηγούμαστε σήμερα στούς 
πολέμους γιά τήν ἐνέργεια, δηλαδή οἱ 
πόλεμοι εἶναι ἐνεργειακοί. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι χύνεται πολύ αἷμα ἐκεῖ πού ὑπάρχει ὁ 
μαῦρος χρυσός. Ὑποστηρίζεται ὅτι «πολύ 
λίγες συγκρούσεις ἔχουν ἀποκλειστικά 
ἐθνοτικά χαρακτηριστικά, ἐνῶ σχεδόν 
ὅλες οἱ νέες ἑστίες βίας γίνονται μέ στό-

χο πλουτοπαραγωγικές πηγές ἤ κάποιου 
εἴδους περιφερειακή αὐτονομία πού τίς 
διασφαλίζε (Νίκος Χριστοδουλάκης). Αὐτό 
συνδέεται καί μέ τήν γεωπολιτική πλευ-
ρά τοῦ θέματος, δηλαδή τήν προσπάθεια 
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων νά κυριαρχήσουν 
πάνω σέ μερικές εὐαίσθητες περιοχές γιά 
νά κυβερνοῦν τόν κόσμο.

Δεύτερον, οἱ πόλεμοι σέ διάφορες 
περιοχές τοῦ Πλανήτη ὀφείλονται στήν 
μετανάστευση πού δημιουργεῖται ἀπό 
διάφορες ἀνάγκες. «Ἡ διαχείριση τῶν 
ἐνεργειακῶν πηγῶν εἶναι μία προφανής καί 
εὔκολη ἀπάντηση. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι 
βαθύτερο καί ἀφορᾶ τή σχέση ἀνάμεσα 
στούς ἀνθρώπινους πληθυσμούς καί 
στίς δυνατότητες ἤ τίς ἀντοχές τοῦ πλα-
νήτη». Ἡ μετανάστευση γίνεται μέ τίς 
«γιγαντιαῖες μετακινήσεις πληθυσμῶν 
πού ὀφείλονται στίς κλιματικές ἀλλαγές 
καί τίς ἁλυσιδωτές ἐπιπτώσεις τους πάνω 
στίς κοινωνίες. Μέ τή σειρά της ἡ μαζι-
κή μετανάστευση πυροδοτεῖ νέες σειρές 
γεγονότων» στούς τέσσερεις μεγάλους 
κύκλους αἵματος, ἤτοι τόν χῶρο τοῦ πρώ-
ην ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, τήν ζώνη τοῦ 
Ἰσλάμ ἀπό τό Πακιστάν ἕως τή Λιβύη, τήν 
Ὑποσαχάρια Ἀφρική, καί «τίς μάζες τῶν 
ἀπελπισμένων ἀνθρώπων, τά ἑκατομμύρια 
τῶν προσφύγων πού θαλασσοπνίγονται ἤ 
πεθαίνουν προσπαθώντας ἀπεγνωσμένα 
νά ἀποδράσουν ἀπό τίς χῶρες τῶν πολέ-
μων, τῆς βίας, τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί 
τῆς στέρησης» (Ἀντώνης Λιάκος). 

Τρίτον, αἰτία τῶν πολέμων εἶναι ἡ 
ἀπειλή τοῦ ἀνεξέλεγκτου θρησκευτικοῦ 
φανατισμοῦ πού δέν εἶναι ἀνεξάρτητος 
ἀπό τήν πολιτική τῶν Μεγάλων Δυνά-
μεων πού κυβερνοῦν τόν κόσμο. Σήμερα, 
«ὁ κόσμος ὁλόκληρος βρίσκεται σέ ἕναν 
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πρωτοφανῆ ἀναβρασμό, ὅπου καί πάλι σύ-
νορα καταργοῦνται, ἀναβιώνουν χαλιφάτα 
καί χημικά ὅπλα κινδυνεύουν νά βρεθοῦν 
σέ ἀνεξέλεγκτα χέρια, ἐνδυναμώνοντας 
τόν κίνδυνο τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, 
ἐνῶ ἀεροπορικές ἐπιθέσεις ἔρχονται νά 
ἀναιρέσουν προηγούμενες ὑποσχέσεις 
γιά μή ἐπέμβαση». Ἐπίσης, κατά τήν δι-
άρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οἱ 
Ἀγγλογάλλοι (μέ τήν ἄτυπη συμφω-
νία μέ τήν τσαρική Ρωσία) «χάραξαν 
αὐθαίρετα καί μέ βάση τά δικά τους 
ἰμπεριαλιστικά συμφέροντα τά σύνορα 
τῶν νέων κρατῶν στήν Μέση Ἀνατολή, 
ἀγνοώντας τίς ἐθνοτικές καί θρησκευτικές 
διαφορές τῆς εὔφλεκτης αὐτῆς περιοχῆς. 
Ἔτσι, σήμερα, μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων 
καί τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, οἱ 
ἀκραῖοι ἰσλαμιστές, ἐνδυναμωμένοι 
καί ἐξοργισμένοι ἀπό τήν ἀμερικανική 
ἐπέμβαση στό Ἰράκ τό 2003, τινάζουν στόν 
ἀέρα τά τεχνητά σύνορα καί δημιουργοῦν 
τό νέο Χαλιφάτο». Ἀκόμη, ἡ δημιουργία 
τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί ἡ μή δημι-
ουργία τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους 
δημιουργοῦν μεγάλα προβλήματα στήν 
Μέση Ἀνατολή (Γιάννης Καρτάλης).

Τό τελικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι πρέ-
πει νά καταλάβουμε ὅτι οἱ  Ἕλληνες δέν 
ὑπάρχουν μόνον στό κρατικό μόρφωμα 
πού λέγεται Ἑλλάδα, ἀλλά σέ ὅλο τόν κό-
σμο, μέ τήν ἔννοια τοῦ ἑλληνισμοῦ, τῶν 
ἑλληνιστῶν, κυρίως μέ τούς Ρωμηούς. Ἡ 
Ρωμηοσύνη δέν εἶναι κάτι διαφορετικό, 
ἀλλά ὁ ἑλληνισμός καί ὁ Χριστιανισμός μέ 
οἰκουμενική διάσταση. Αὐτό ἔχει μεγάλη 
σημασία γιά μᾶς πού δέν τήν ἀξιοποιοῦμε.

Ὅλα τά Κράτη ἔχουν τήν ἐξωτερική 
τους πολιτική καί προσπαθοῦν νά κάνουν 
διεισδύσεις σέ ἄλλες χῶρες, ἔξω ἀπό τόν 
ἐθνικό χῶρο τους. Παραδείγματα εἶναι ἡ 
Ἀμερική, ἡ Ρωσία, ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία. 
Ἀκόμη καί ἡ Τουρκία ἀξιοποποιεῖ τόν Μου-
σουλμανισμό.

Ἐμεῖς ἔχουμε μία ἰσχυρά παράδοση, 
λόγῳ ἑλληνισμοῦ καί ρωμηοσύνης, τήν 
ὁποία δέν ἀξιοποιοῦμε δημιουργικά. 
Ἀσκοῦμε μία κοντόφθαλμη ἐξωτερική 
πολιτική, αἰσθανόμαστε τόν ἑλληνισμό 
ὡς ἑλλαδισμό, κάνουμε λόγο ὅτι εἴμαστε 
ἕνα μικρό Κράτος καί ζητᾶμε ἁπλῶς προ-
στασία ἀπό ἄλλα μεγάλα Κράτη, καί δέν 
ἀξιοποιοῦμε ὅλο τό περιεχόμενο τῆς Ρω-
μηοσύνης οὔτε κἄν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. 
Μάλιστα, κάποιοι θεωροῦν καί τά περί Ρω-
μηοσύνης ὡς προδοσία τοῦ ἑλληνισμοῦ, 
πράγμα πού μᾶς τό ἐνέσπειραν οἱ ξένοι 
γιά νά ξεχάσουμε τό παρελθόν μας καί 
τήν ἱστορία μας καί νά ἐξακολουθοῦμε 
νά εἴμαστε δικά τους προτεκτοράτα, χω-
ρίς οὐσιαστική ταυτότητα, χωρίς μνήμη 
καί γνώση τοῦ παρελθόντος, ἀλλά μέ μία 
γεροντική ἄνοια.

Μαζί μέ τήν ἐνθύμηση τῆς μεγαλειώ-
δους Ρωμηοσύνης μας, θά πρέπει νά σκε-
πτόμαστε τούς Χριστιανούς καί τά ἀδέλφια 
μας, τούς Ρωμηούς, πού βρίσκονται 
στήν Μέση Ἀνατολή, γιατί καί αὐτοί μας 
θεωροῦν ἀδέλφια τους, καί νά προσευχό-
μαστε γι’ αὐτούς, ἐπειδή περνοῦν μεγάλη 
δοκιμασία, προκαλοῦνται νά ὁμολογήσουν 
τήν πίστη τους καί δέχονται ἕναν ἀνηλεῆ 
διωγμό. Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἀφήσῃ 
ἀσυγκίνητους.
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Βασίλειος Νάσαρ. Ἐτῶν 30. Εἶναι  
ὁ πρῶτος κληρικός τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀντιοχείας πού θυσιάστηκε σ’ αὐτόν 
τόν ὁλοκληρωτικό πόλεμο ἀμετάκλητης 
ἀλληλοεξόντωσης στή Συρία. 

Οἱ πληροφορίες, πού ἔχουν δεῖ τό φῶς 
τῆς δημοσιότητας ὡς τώρα, τόν ἐμφανίζουν 
νά πέφτει νεκρός ἀπό τά πυρά ἀγνώστων, 
ἐνῶ πρόσφερε τίς ὑπηρεσίες του σ΄ ἕναν 
τραυματία. Ὡστόσο σέ συνέντευξη πού 
παραχώρησε ὁ π. Παντελεήμονας Ἄλ 
Ἴσα, αὐτόπτης μάρτυρας τῶν γεγονότων 
στή δημοσιογράφο τοῦ ἀραβικοῦ ραδιο-
φωνικοῦ σταθμοῦ «Al Orthodoxiya», κα 
Μάιντα Μέλχεμ, καταγράφεται λεπτό 
πρός λεπτό τό χρονικό τῆς ὑπόθεσης 
ἀνατρέποντας ἐκδοχές μή ἔγκυρες τῶν 
συμβάντων. 

Ὁ π. Παντελεήμονας ἐξομολογεῖται 
μέ συντριβή ὅτι θά προτιμοῦσε νά εἶχε 
πεθάνει ὁ ἴδιος καί ὄχι ὁ π. Βασίλειος καί 
δεσμεύεται ὅτι θά διανύσει ὡς τό τέλος 
τόν δρόμο τῆς πίστης πού διδάχθηκε ἀπό 
αὐτόν. 

Σημειώνουμε ὅτι ὁ π. Παντελεήμονας 
ὅταν ἀναφέρεται στή «Μονή», ἐννοεῖ τή 
Μητρόπολη τῆς πόλης Χαμά, ὅπου καί 
ἐγκαταβίωναν οἱ δύο ἱερομόναχοι μετά 
τοῦ Ἐπισκόπου Ἐπιφανείας (περιφέρειας 
Χαμά καί Χόμς), κ. Ἠλία Σαλίμπα.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀκριβής ἐξιστόρηση 
τῶν γεγονότων τῆς θλιβερῆς ἡμέρας, 
παράθεση τῆς συνέντευξης ὅπως αὐτή 
ἀπομαγνητοφωνήθηκε ἀπό τά ἀραβικά: 

Ἤμουν μαζί του. Ἦταν ὁ καλύτερός 
μου φίλος. Τετάρτη, 25 τοῦ Γενάρη τοῦ 
2012, ἀκριβῶς στή 1.00 τό μεσημέρι 

μία πιστή γυναίκα, γνωστή στή Μονή 
μας, ἦρθε νά εἰδοποιήσει ὅτι κάποιος 
νεκρός ἄνδρας εἶναι παρατημένος σ΄ ἕνα 
πεζοδρόμιο σέ μία γειτονιά τῆς πόλης 
καί ὅτι ὁ θάνατός του ὀφείλεται σέ 
παθολογικά αἴτια, ὅπως ἀνακοπή καρδιᾶς.  
Ὁ πρῶτος πού ἔγινε ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς 

Ἕνας σύγχρονος μάρτυρας:  
ὁ ἱερομόναχος Βασίλειος Νάσαρ

Ὁ μακαριστός ἱερομόναχος Βασίλειος Νάσαρ.

Δημήτρης Πορφύρης
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εἴδησης ἦταν ὁ π. Βασίλειος καί ἀμέσως 
προθυμοποιήθηκε νά πάει νά δεῖ τί εἶχε 
συμβεῖ. Μαζί παρουσιαστήκαμε στόν 
Ἐπίσκοπο, γιά νά ζητήσει ὁ π. Βασίλειος 
εὐλογία νά βγεῖ ἀπό τή Μονή, γιά νά 
περισυλλέξει τόν νεκρό. Ὁ Ἐπίσκοπος 
ἀρνήθηκε ἀρχικά νά δώσει ἄδεια ἐξηγώντας 
ὅτι ἄν τό σημεῖο ἦταν ἀσφαλές, θά εἶχαν 
ἤδη μαζέψει τή σoρό εἴτε οἱ γείτονες εἴτε 
ὁ στρατός.

Ὁ π. Βασίλειος τότε, θύμισε στόν 
Ἐπίσκοπο τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου ὅτι 
πρέπει νά βοηθᾶμε ὅποιον ἔχει τήν ἀνάγκη 
μας ἀκόμα καί διακινδυνεύοντας τή ζωή 
μας. Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπος ἔδωσε τελικά τήν 
ἄδεια. Ὁ π. Βασίλειος μοῦ ζήτησε τότε 
νά τόν συνοδέψω. Μάλιστα πήραμε μαζί 
κι ἕναν νεαρό ἐργάτη τῆς Μονῆς πού 
ἦταν ἀπ’ τή Χαμά, γιατί ἤξερε καλά τά 
μονοπάτια τῆς γειτονιᾶς. 

Ἡ ἀπόσταση ἦταν περίπου πέντε 
λεπτά μέ τά πόδια. Ἑκατό μέτρα πρίν 
προσεγγίσουμε τό σημεῖο ὁμάδα νεαρῶν 
ἄρχισε νά μᾶς φωνάζει νά γυρίσουμε πίσω, 
γιατί ὑπῆρχαν ἔνοπλοι πού πυροβολοῦσαν. 
Ὁ π. Βασίλειος τότε τούς φώναξε κι αὐτός 
ὅτι: «Εἴμαστε ἱερεῖς κι ἔχουμε ἐδῶ ἕναν 
νεκρό καί πρέπει νά τόν παραλάβουμε». 
Ἕνας ἀπό τήν παρέα τῶν νεαρῶν τόν 
προειδοποίησε ὅτι: «Οἱ ἐλεύθεροι 
σκοπευτές δέν εἶναι ἀπό τήν περιοχή 
ἔρχονται ἀπό ἀλλοῦ…». Μόλις φθάσαμε 
στόν νεκρό καί σκύψαμε ἀπό πάνω του, 
ἀμέσως δεχθήκαμε πυρά ἀπό τή νότια 
πλευρά. Σηκώσαμε τά μάτια καί εἴδαμε 
ὅτι ἕνας γείτονας παρακολουθοῦσε τή 
σκηνή ἀπό τό παράθυρο τοῦ σπιτιοῦ του. 
Τοῦ ζητήσαμε νά μᾶς ἀφήσει νά μποῦμε 
σπίτι του. Μᾶς εἶπε ὅτι ἡ κάτω πόρτα ἦταν 
ἀνοιχτή καί ὅτι μπορούσαμε νά μποῦμε. 

Ὅταν κάναμε τή δεύτερη ἀπόπειρα νά 
κουβαλήσουμε τόν νεκρό μᾶς γάζωσαν 

ἀπανωτά πυρά ἀπό παντοῦ. Ἀφήσαμε τόν 
νεκρό στό ἔδαφος, ὅπως ἦταν, καί μπήκαμε 
στό σπίτι γιά νά κρυφτοῦμε. Ἐκεῖ μιλήσαμε 
καί μέ τόν οἰκοδεσπότη καί σχεδιάζαμε ὅτι 
ὅταν θά κόπαζαν οἱ ριπές θά φέρναμε καί 
τόν νεκρό στό σπίτι του καί δέν θά τόν 
κρατούσαμε ἐκεῖ περισσότερο ἀπό μία ὥρα 
μέχρι νά ἠρεμήσει τελείως ἡ κατάσταση 
καί νά φωνάζαμε κάποιον πού θά εἶχε 
αὐτοκίνητο νά τόν μεταφέρουμε στό σπίτι 
του. 

Ὁ π. Βασίλειος ρώτησε μάλιστα τόν 
οἰκοδεσπότη ἄν ἤξερε ποῦ βρίσκεται τό 
σπίτι τοῦ νεκροῦ καί ἐκεῖνος μᾶς τό ἔδειξε 
ἀπό τό παράθυρο καί πραγματικά δέν 
ἀπεῖχε παρά λίγα μέτρα. Τότε ὁ π. Βασίλειος 
ἀποφάσισε νά βγεῖ γιά νά εἰδοποιήσει τούς 
συγγενεῖς. Καθώς κατευθυνόταν πρός 
τήν οἰκία τοῦ νεκροῦ, δέν εἶχαν περάσει 
οὔτε 30 δευτερόλεπτα ἀπό τή στιγμή πού 
βγῆκε ἀπό τό σπίτι, καί ἄρχισαν νά τόν 
γαζώνουν ἐνῶ αὐτός κραύγαζε: «Εἶμαι 
ἱερέας». Μέ τό πού ἄκουσα ὅλους αὐτούς 
τούς πυροβολισμούς βγήκα ἔξω ἀπό τό 
σπίτι γιά νά δῶ τί συνέβαινε καί τότε 
αὐτοί ἄρχισαν νά ρίχνουν καί πρός τό 
μέρος μου. Ὡστόσο, κατάφερα νά φθάσω 
ὡς τόν π. Βασίλειο. Τόν ρώτησα ἄν ἦταν 
χτυπημένος καί ἐκεῖνος μοῦ ἀπάντησε ὅτι 
ἦταν τραυματισμένος στό χέρι. Τότε εἶδα 
ὅτι εἶχε χτυπηθεῖ ἀπό τήν ἀριστερή πλευρά 
καί ὅτι ἡ σφαίρα εἶχε σφηνώσει ψηλά στό 
δεξί χέρι. Τόν βοήθησα νά σηκωθεῖ καί 
καταφέραμε νά φτάσουμε σ’ ἕναν τοῖχο 
χαμηλό, πού ἦταν πιό πέρα, καί πίσω ἀπό 
αὐτόν καλυφθήκαμε. 

Οἱ ἀντάρτες συνέχιζαν νά μᾶς πυρο- 
βολοῦν ἐνῶ ἐμεῖς ἐπιμέναμε νά φωνά-
ζουμε ὅτι εἴμαστε ἱερεῖς. Τά πυρά δέν 
σταματοῦσαν ἀλλά ἐμεῖς ἤμασταν καλά 
καλυμμένοι καί οἱ ἀντάρτες δέν μᾶς 
ἔβλεπαν. Ἐκεῖ κάτσαμε ἀκίνητοι γιά 
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περίπου 30 λεπτά καί προσευχόμασταν 
συνέχεια. Μετά ἀπό αὐτήν τή μισή ὥρα 
ὁ π. Βασίλειος ἐξέπνευσε. Τό τραῦμα 
ἦταν διαμπερές, ἡ σφαίρα εἰσῆλθε ἀπό 
τήν μία πλευρά, διέσχισε ὅλη τήν ἄνω 
κοιλιακή χώρα, ἐμβόλισε τήν καρδιά, τούς 
πνεύμονες καί τό συκώτι. Τελικά ἡ σφαίρα, 
τήν ὁποῖα ἔβλεπα, κατέληξε κάτω ἀπό τή 
μασχάλη, στό δεξί χέρι. 

Σέ αὐτό τό σημεῖο ἡ γυναίκα πού τοῦ 
παίρνει τήν τηλεφωνική συνέντευξη, 
διακόπτει τήν ἀφήγηση τοῦ π. Παντε-
λεήμονα γιά νά τόν ρωτήσει:

 - Μά πῶς μπορούσατε νά συνεχίζετε 
νά προσεύχεσθε ἐνῶ ὁ π. Βασίλειος ἦταν 
ἤδη τόσο σοβαρά τραυματισμένος; 

Ὁ π. Παντελεήμονας τῆς ἀπαντάει καί 
συνεχίζει τήν ἀφήγηση: 

- Ὁ π. Βασίλειος δέν αἰσθανόταν 
πόνο. Δέν μπορῶ νά τό ἐξηγήσω αὐτό. 

Τό μόνο πού μοῦ ζητοῦσε ἦταν νά 
συνεχίσω τήν προσευχή καί ὅτι αὐτό 
τοῦ ἔκανε καλό. Παρέμεινα ἐκεῖ. Αὐτοί 
ἔριχναν ἀκατάπαυστα μέχρι πού ἕνας 
ἄλλος γείτονας, προφανῶς αὐτός πού 
εἶχε τό σπίτι πίσω ἀπό τόν τοῖχο πού 
κρυβόμασταν, μᾶς ἄνοιξε τήν πόρτα τοῦ 
γκαράζ στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ γιά νά 
μποῦμε μέσα. Τότε ἄρχισαν νά σημαδεύουν 
κι αὐτόν. Ἕνας ἄλλος γείτονας ἦρθε 
τότε καί βοήθησε γιά νά μποῦμε στό 
ἐσωτερικό τοῦ σπιτιοῦ. Περίπου μία ὥρα 
μετά, δόξα τῷ Θεῷ, μπῆκε ὁ συριακός 
στρατός στήν πόλη καί ἀκούγοντας τούς 
πυροβολισμούς κατευθύνθηκαν πρός τήν 
περιοχή μας. Ἄν δέν ὑπῆρχε ὁ συριακός 
στρατός θά ἤμουν νεκρός κι ἐγώ τώρα 
γιατί οἱ ἀντάρτες μᾶς εἶχαν ἐντοπίσει καί 
εἶχαν ἀρχίσει νά πλησιάζουν τό σπίτι. 
Ὅταν οἱ ἀντάρτες συνειδητοποίησαν τήν 

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π. Βασιλείου.
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παρουσία τοῦ στρατοῦ τράπηκαν σέ φυγή. 
Τότε βγῆκα καί φώναξα τούς φαντάρους 
γιά βοήθεια, τούς εἶπα ὅτι εἶμαι ἱερέας 
καί μᾶς μετέφεραν μέ τόν π. Βασίλειο 
στό νοσοκομεῖο καί ξαναέφυγαν γιά νά 
συλλέξουν καί τόν ἄλλο νεκρό. Ἐκεῖ οἱ 
γιατροί μοῦ γνωστοποίησαν τό θάνατό 
του. Ἐγώ τούς ἔλεγα ὅτι ζοῦσε, ὅτι τό 
αἰσθανόμουν γιατί μοῦ μιλοῦσε. 

Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἡ δημοσιογράφος 
τόν διακόπτει καί πάλι γιά νά τόν ρωτήσει: 

- Τί σᾶς ἔλεγε πάτερ, ὁ π. Βασίλειος; 
- Αὐτό δέν μπορῶ νά σᾶς τό πῶ. 
Καί μέ αὐτό τό μυστικό πού κρατάει 

γιά τόν ἑαυτό του ὁ π. Παντελεήμονας, 
κλείνει αὐτή ἡ συνέντευξη μέσῳ τῆς ὁποίας 
διανύσαμε καί ἐμεῖς οἱ ἀναγνῶστες, βῆμα - 
βῆμα, τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ ἱερομόναχου 
πού οἱ συμπατριῶτες του, οἱ Ὀρθόδοξοι 
χριστιανοί, τόν τιμοῦν καί τόν εὐλαβοῦνται 
ὡς ἅγιο μάρτυρα τῆς Πίστης.

Βιογραφικά στοιχεῖα: 

Ὁ Βασίλειος καταγόταν ἀπό τό χωριό Κφάρ Μπάχαμ τῆς ἐπαρχίας Χαμά στή Συρία. 
Γεννήθηκε τήν 1.1.1982, ἐξ οὗ καί τό μοναχικό του ὄνομα Βασίλειος. Σπούδασε στό 
Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Μπαλαμάντ στόν Λίβανο, 
ὁλοκλήρωσε τό μεταπτυχιακό του πρόγραμμα στήν Ποιμαντική, στό ἴδιο ἐκπαιδευτικό 
ἵδρυμα τό 2010. Μιλοῦσε ἀραβικά, ἑλληνικά, ἀγγλικά καί ἑβραϊκά. Ἦταν Καθηγητής 
βυζαντινῆς μουσικῆς, ἵδρυσε τή Σχολή Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Ἅγιος Κοσμάς 
ὁ Μελωδός», πού στεγαζόταν στή Μητρόπολη τῆς πόλης Χαμά. Χειροτονήθηκε 
διάκονος καί ἱερομόναχος ἀπό τόν Μητροπολίτη τῆς Χαμά καί Χόμς κ. Ἠλία Σαλίμπα 
καί ὑπηρέτησε ὡς ἱερέας τόσο στόν τόπο καταγωγῆς του ὅσο καί στήν Ἀρχιεπισκοπή 
τῆς Χαμά. Ἵδρυσε πολλές χορωδίες σ΄ ὅλη τήν περιφέρεια. 

Ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τά νέα παιδιά διότι εἶχε μεγάλο παιδαγωγικό χάρισμα στό πῶς 
νά προσεγγίζει τούς νέους, νά ἀφουγκράζεται τίς ἀνάγκες τους καί τίς ἀναζητήσεις 
τους καί γι΄ αὐτούς τούς νέους ἦταν ἕνας πραγματικός φίλος. Δέν δίσταζε νά τούς 
συνοδεύει σέ ἐξόδους, περιηγήσεις καί ἐκδρομές καί ἦταν ἡ ψυχή τῆς παρέας. Μέλημά 
του ἦταν νά κρατήσει θερμή τήν πίστη τῆς ὀρθόδοξης μειονότητας καί εἰδικότερα 
τῆς νεολαίας. Αὐτό τό κατάφερνε μέσα ἀπό τήν πραγματική ποιμαντική του δράση, 
τή συμμετοχή του σέ κάθε κοινωνική ἐκδήλωση τῶν νέων. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε 
ὅτι λειτουργοῦσε σάν ἕνας κρίκος πού συνέδεε διά τῆς κοινῆς ἀγάπης στόν Χριστό 
καί τῆς κοινῆς ὀρθόδοξης πίστης, νέους διαφόρων περιοχῶν, ἄγνωστους μεταξύ 
τους. Ὁ π. Βασίλειος ἦταν γνωστός στή νεολαία ὡς ὁ πάντα χαμογελαστός φίλος 
καί ἀδερφός Μazin.

Πηγή: Πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων: www.dogma.gr
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Σεβασμιώτατε ἅγιε Κωνσταντίας 
καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειε, σᾶς εὐχα-
ριστῶ θερμά γι’ αὐτή τήν πρόσκληση, 
μέ τήν ὁποία μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία 
νά ἀπευθυνθῶ στό ἅγιο πλήρωμα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου γενικά, ἀλλά ἰδιαίτερα στόν 
λαό τοῦ Παραλιμνίου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔκανε 
ἐντύπωση μέ τήν εὐλάβειά του. Ἄν ὅλος 
ὁ κυπριακός λαός εἶναι στό ἴδιο ἐπίπεδο 
εὐλάβειας καί ἀφοσίωσης στόν Θεό, τότε 
ἡ Κύπρος δέν θά ἔχει πρόβλημα οὔτε τώρα 
οὔτε στό μέλλον, διότι ἡ Κύπρος εἶναι 
ἅγιος τόπος καί ἁγιοτόκο νησί. 

Μέ καλέσατε νά μιλήσω γιά τούς σύγ-
χρονους διωγμούς πού ἀντιμετωπίζει ὁ 
Χριστιανισμός, παρ’ ὅλο πού ἐσεῖς γνω-
ρίζετε καλύτερα γι’ αὐτά τά προβλήματα, 
διότι ποιός τόπος ἔχει ἀντιμετωπίσει πε-
ρισσότερους διωγμούς ἤ σχέδια διωγμῶν 
ἀπό τήν Κύπρο; Ποιός ἄλλος λαός ἔδωσε 
ψυχές, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, περισ-
σότερες ἀπό τόν κυπριακό; 

Ἀλλά θά ὑπακούσω στήν πατρική σας 
ἀγάπη καί θά παρουσιάσω τίς φτωχές μου 
σκέψεις καί ἐμπειρίες σέ σχέση μέ τό θέμα. 

Τό θέμα μας εἶναι «Οἱ σύγχρονοι διωγ- 
μοί ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν». Ἐάν ὅμως 
ἐξετάσουμε μόνο τούς διωγμούς πού προ-
έρχονται ἔξωθεν τῆς ἐκκλησίας, τότε τό 
θέμα μας θά εἶναι ἐλλιπές. Γιά τόν λόγο 
αὐτό πρέπει νά μελετήσουμε καί τούς 

ἐσωτερικούς λόγους πού ὁδηγοῦν στούς 
διωγμούς.

Γιά νά καταλάβει κανείς τά ἀπο-
τελέσματα τῶν σημερινῶν διωγμῶν κατά 
τῶν Χριστιανῶν, ἀπαραίτητη προϋπόθε-
ση εἶναι νά γνωρίσει τή φιλοσοφία καί 
τά ἀποτελέσματα τῶν διωγμῶν κατά τῶν 
Χριστιανῶν στούς πρώτους αἰῶνες. Γι’ 
αὐτό καταρχήν θά ἀναφερθῶ στούς διωγ-
μούς στή Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, στούς 
διωγμούς πού ὑπέστησαν οἱ Χριστιανοί 
ἀπό τούς Ἑβραίους καί στούς διωγμούς 
πού πραγματοποίησαν οἱ βασιλιάδες τῆς 
Περσίας ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. 

Οἱ θεολόγοι καί πολλοί Χριστιανοί 
δίνουν ἰδιαίτερη βαρύτητα στούς διωγ-
μούς κατά τή Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, 
περιθωριοποιώντας ὡς ἕνα βαθμό τή 
σημασία τῶν διωγμῶν κατά τήν περσι-
κή βασιλεία. Μέ τό τέλος τῶν διωγμῶν 
τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ξεσποῦν 
διωγμοί ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν στούς 
κόλπους τῆς περσικῆς βασιλείας. Σημει-
ώνω στό σημεῖο αὐτό, ὅτι ἐάν ὁ ἅγιος καί 
ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος δέν ζοῦσε τότε 
καί δέν ἀνύψωνε τόν Χριστιανισμό στόν 
ὑψηλότερο θρόνο, αὐτόν τῆς Ρωμαϊκῆς 
αὐτοκρατορίας, αὐτή τή στιγμή θά μιλά-
γαμε γιά κάποιον ἄλλο βασιλιά, περσικῆς 
καταγωγῆς, καί θά κατατάσσαμε αὐτόν ὡς 
μέγα καί ἰσαπόστολο. 

Οἱ σύγχρονοι διωγμοί τῶν Χριστιανῶν

Μητροπολίτου Ἀρκαδίας κ. Βασιλείου 
(Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας)

*  Ὁμιλία στήν 3η Διεθνή  Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου μέ κεντρικό θέμα «40 Χρόνια Κατοχῆς - Δέν Ξεχνῶ», στήν 
πλατεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, Παραλίμνι, 3-11-2014.
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Ἡ ἱστορία καί τά συναξάρια μᾶς 
πληροφοροῦν ὅτι κατά τούς διωγμούς 
ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν στήν Περσία, 
οἱ Χριστιανοί πού προσέφεραν τόν ἑαυτό 
τους στόν βωμό τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας 
 Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν περισσότεροι ἀπό 
αὐτούς πού μαρτύρησαν κατά τήν Ρωμαϊ-
κή αὐτοκρατορία. Ὅπως καί στή Ρωμαϊ- 
κή αὐτοκρατορία ἔτσι καί στήν Περσία 
αὐτοί πού κίνησαν τά νήματα καί ἔδρασαν 
ὑποχθόνια, προκαλώντας ἔτσι τούς διωγ- 
μούς ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, ἦταν 
οἱ Ἑβραῖοι. Οἱ Ἑβραῖοι ξεσήκωναν τούς 
κυβερνῶντες καί τόν λαό ἐναντίον τῶν 
Χριστιανῶν, ἐκμεταλλευόμενοι κάθε λόγο 
ὅπως θρησκευτικό, πολιτικό καί πολιτι-
στικό. 

Εἶναι γνωστό σέ ὅλους, ὅτι ὅπου κί 
ἄν πήγαιναν οἱ ἀπόστολοι καί οἱ μαθη-
τές τους καθώς καί ὅσοι εὐαγγελίστηκαν 
τό καλό μήνυμα ὑπέστησαν διωγμούς. 
Ὅμως μέ τήν ἡρωική τους στάση καί τό 
φρόνημά τους κατόρθωσαν νά νικήσουν 
βασιλεῖς καί στρατούς, ἄν καί ἦταν φτω-
χοί καί ἀσήμαντοι. Τό βλέμμα τους πάντα 
ἦταν στραμμένο στό πρόσωπο τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἦταν ὑπάκουοι 
στούς λόγους Του, ἔτσι καί ὁ Χριστός τούς 
ἐνδυνάμωνε μέ τή θεία χάρη καί σέ πολ-
λές περιπτώσεις παρουσιάστηκε μπροστά 
τους. 

Τελείωσαν ἄραγε οἱ διωγμοί; Ἐάν 
ἐξετάσουμε τήν ἱστορία θά ἀντιληφθοῦμε 
ὅτι οἱ διωγμοί δέν ἔχουν ἀκόμα τελειώ-
σει, λόγῳ τοῦ ὅτι ξεσποῦν διωγμοί ἐντός 
τῆς ἐκκλησίας εἴτε ἀπό αἱρέσεις εἴτε ἀπό 
σχίσματα. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός 
μᾶς λέγει ὅτι «πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα 
καθ’ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καί πᾶσα βασιλεία 
μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται» 
(Μτθ. 12,25). 

Οἱ ἐσωτερικοί διωγμοί, λοιπόν, ξεσποῦν 
γιά διάφορους λόγους καί πυροδοτοῦνται 
ἀπό τό γεγονός, ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοί 

ἡγέτες ἐπιθυμοῦν τά ἀγαθά τῆς κοσμικῆς 
ἐξουσίας καί διεκδικοῦν θέσεις πού 
ἀνήκουν στούς ἀνθρώπους τοῦ ἐπίγειου 
κόσμου. Ὡς ἐκ τούτου ἀντί νά μάχονται 
γιά τήν ἀγάπη, ἑδρεύει μίσος στήν καρδιά 
τους καί ἀντί νά χαρακτηρίζονται γιά τήν 
ταπεινοφροσύνη τους συμπεριφέρονται 
μέ ἐγωισμό. 

Οἱ Χριστιανοί ἀντί νά κάνουν πρά-
ξη τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προ-
δρόμου «ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμέ δέ 
ἐλαττοῦσθαι» ( Ἰω. 3,30), ἐντούτοις μέ τό 
πέρασμα τοῦ χρόνου προκάλεσαν ἐκ νέου 
τά αἱματοκυλίσματα καί δημιουργήθηκαν 
κατ’ αὐτό τόν τρόπο σχίσματα στό ἑνιαῖο 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα ἡ κάθε πλευ-
ρά καλοῦσε τήν ἐξουσία νά τήν βοηθήσει 
στό νά ἐξοντώσει τήν ἄλλη φατρία. Ἐπί πα-
ραδείγματι οἱ σφαγιασθέντες στούς δυτι-
κούς πολέμους, μεταξύ τῶν Προτεσταντῶν 
καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, εἶναι ἀμέτρητοι, 
σέ περίοδο πού οἱ Ὀθωμανοί κοντεύ-
ουν νά κατακτήσουν τήν Εὐρώπη. Τό 
ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν πολέμων μετα-
ξύ τῶν Χριστιανῶν διαφόρων ὁμολογιῶν 
ἦταν ἡ ἀνεξιθρησκία, τήν ὁποία οἱ Χρι-
στιανοί τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας 
διατηροῦσαν μέν, ἀλλά μέ κάποιους πε-
ριορισμούς. 

Κλείνοντας τήν εἰσαγωγή τοῦ θέματος 
θά ἀρχίσω τό κύριο θέμα τῆς ἀποψινῆς 
βραδιᾶς «Οἱ σύγχρονοι διωγμοί ἐναντίον 
τῶν Χριστιανῶν». Τό θέμα εἶναι ἀρκετά 
ἐκτενές καί ἀπαιτεῖ πολύ χρόνο γιά νά τό 
ἀναλύσουμε πλήρως, γι’ αὐτό καί ’γώ στήν 
ὁμιλία μου θά ἐπικεντρωθῶ στά κύρια γιά 
μένα σημεῖα. 

Οἱ σύγχρονοι διωγμοί τῶν Χριστιανῶν 
γενικά καί ἰδιαίτερα τῶν Ὀρθοδόξων 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀναφύονται στό 
ἑβραϊκό κράτος. Μία φορά στήν Ἀλβανία 
κάποιοι ἀστυνομικοί πῆγαν σ’ ἕνα σπίτι, 
ὅπου ἔκαψαν τίς εἰκόνες. Ἡ κυρία τοῦ 
σπιτιοῦ πῆρε τό θάρρος καί φώναζε στούς 
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ἀστυνομικούς μέ τά δάκρυα στά μάτια: 
«Ἐλᾶτε, ἔχω μία εἰκόνα πού δέν μπορεῖτε 
νά τήν πάρετε καί ἔκανε τό σταυρό της 
εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Προέβηκα στήν 
ἀναφορά αὐτῆς τῆς ἱστορίας διότι τό κρά-
τος τῆς Ἀλβανίας ἦταν τό πιό αὐστηρό 
στήν καταπολέμηση τῶν θρησκειῶν καί 
ἰδιαίτερα τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Τί θά μπορούσαμε νά ποῦμε ἀκόμα 
γιά τήν Κίνα, τήν Ρωσία, τήν Πολωνία 
καί ἐν γένει γιά ὅλα τά ἀθεϊστικά κόμ-
ματα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς; Τό χειρότερο 
εἶναι ὅτι αὐτά τά κράτη ἐκμεταλλεύτηκαν 
τίς θρησκεῖες καί τίς ἐκκλησίες καί τό πέ-
τυχαν αὐτό σέ συνεργασία μέ μερικούς 
ἡγέτες κάποιων ἐκκλησιῶν. Ἀπό τήν 
ἄλλη πλευρά πολλοί μοναχοί, ἀρχιερεῖς, 
ἱερεῖς καί πιστοί ὑπέστησαν διωγμούς καί 
ἐκτελέστηκαν στίς φυλακές καί ἀκολούθως 
ἀναγνωρίστηκαν ὡς νεομάρτυρες τῆς 
ἐκκλησίας. 

Γιά τό θέμα τῶν νεομαρτύρων γρά-
φτηκαν πολλά βιβλία καί τούς βίους τους 
μπορεῖ νά τούς διαβάσει κανείς σέ διάφο-
ρες γλῶσσες. Οἱ μάρτυρες αὐτοί μιμήθηκαν 
τούς παλαιούς μάρτυρες κατά τούς πρώ-
τους αἰῶνες τῆς Χριστιανοσύνης καθώς 
καί τούς μάρτυρες ἐπί τῆς Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, οἱ ὁποῖοι γλύτωσαν τήν 
Ὀρθοδοξία μέ τό θάρρος καί τή στάση 
τους, ἀφοῦ ἀντιστάθηκαν μέ γενναιότη-
τα ἀπέναντι στόν τύραννο προσφέροντας 
στήν Ὀρθοδοξία τήν ζωή τους. Ἀπό αὐτούς 
γνωρίζουμε μερικούς, ἐνῶ τούς περισσό-
τερους δέν τούς ξέρουμε, ἀλλά προσευχό-
μαστε γιά τή μνήμη αὐτῶν καί τήν ἕνωση 
τῶν ἐκκλησιῶν. 

Τώρα οἱ διωγμοί παίρνουν μία ἄλλη 
μορφή καί στή Δύση. Οἱ πιστοί ὑποφέρουν 
ἀπό τούς περιορισμούς καί τίς διώξεις. 
Παραδείγματος χάρη μία νοσοκόμα στό 
Λονδίνο, εὐσεβής χριστιανή, φοροῦσε τό 

σταυρό της ἐν ὥρᾳ ἐργασίας. Ἡ διοίκη-
ση ὅμως τοῦ νοσοκομείου τῆς ζήτησε νά 
ἐπιλέξει εἴτε μέ τό σταυρό καί τήν ἔξοδό 
της ἀπό τήν ἐργασία, εἴτε χωρίς τό σταυρό 
της καί τήν παραμονή της. Ἡ νοσοκόμα 
ὄντας πραγματική χριστιανή παραιτήθη-
κε καί δέν ἔβγαλε ποτέ τό σύμβολο τῆς 
πίστης, τό σταυρό. 

Ὁ πάπας Ἰωάννης ὁ Παῦλος ὁ Β΄ δι-
αμαρτυρόμενος γιά τήν κατάσταση πού 
ἐπικρατεῖ στήν Εὐρώπη ἐνάντια στούς πι-
στούς ζήτησε, νά ἀναγνωρίσει ἡ Εὐρώπη τή 
συμβολή τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν ἱστορία 
της καί νά ἐνταχθεῖ αὐτό στόν καταστα-
τικό της χάρτη. Οἱ εὐρωβουλευτές ὅμως, 
παρ’ ὅλες τίς προσπάθειες τοῦ μακαριστοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστόδουλου, 
τῆς ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί ἡγετῶν 
ἄλλων ἐκκλησιῶν, δέν τό δέχτηκαν, ἀφοῦ 
θέλουν νά καθιερώσουν τήν ἄποψη ὅτι 
ὁ Εὐρωπαϊσμός εἶναι ἀνώτερος ἀπό τόν 
Χριστιανισμό. 

Ἀσφαλῶς οἱ πολιτικοί λόγοι καί τά 
συμφέροντα τῶν κρατῶν συνέβαλαν μέ 
τή σειρά τους στήν αὔξηση τῶν διωγμῶν 
ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, διότι οἱ 
κυβερνῶντες φοβοῦνται τίς ἀποικιακές 
βλέψεις ἄλλων κρατῶν. 

Σέ διάφορα μέρη τοῦ πλανήτη μας 
ἐμφανίστηκαν διάφορες ὀργανωμένες 
προσπάθειες πού καλοῦν τούς πολίτες 
νά ἐπιστρέψουν στίς εἰδωλολατρικές 
θρησκεῖες, ἀφοῦ ἔχουν πρῶτα συνδυάσει 
τίς θεωρίες τους μέ τή βία. Λόγου χάρη 
ὅπως εἶχε συμβεῖ στήν Ἀμερική μέ ἕναν 
ἱερέα, τόν ὁποῖο οἱ σατανιστές τόν σκότω-
σαν μέσα στό ναό τήν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ. 

 Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλου εἴδους διωγ- 
μοί πού δροῦν μέ ὕπουλους τρόπους 
καί φαίνεται ὅτι ἔχουν σπουδαιότερα 
ἀποτελέσματα ἀπό τούς σωματικούς διωγ- 
μούς. Ἀπό αὐτούς τούς διωγμούς θά 
ἀναφερθῶ στόν ἀναβαπτισμό. Ὁ Μη-
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τροπολίτης τῆς Λαοδικείας εἶπε ὅτι οἱ 
ἀναβαπτιστές ἄρχισαν νά δροῦν καί 
στήν περιφέρειά του καί ὅτι οἱ διεθνεῖς 
ὀργανώσεις προσπαθοῦν νά ἀφανίσουν 
τόν Χριστιανισμό μέ τίς ὑλιστικές τους 
ἰδεολογίες καί τά ἀθεϊστικά κόμματα. Λόγῳ 
τοῦ ὅτι τά παιδιά δέν βαπτίζονται σέ μικρή 
ἡλικία μποροῦν εὔκολα νά ἀνατραφοῦν 
μέ ἄθεες ἰδεολογίες καί μέ οὐμανιστική 
ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία δέν ἔχει καμία σχέση 
μέ τόν Θεό. Ἔτσι δέν μπορεῖς νά πείσεις 
κάποιον σέ ἡλικία 20 ἤ 25 ἤ 30 χρονῶν 
νά βαπτιστεῖ, διότι δέν θά σέ ὑπακούσει 
ἐφόσον θά τό θεωρήσει ἀναχρονιστικό. 
Καί τό πλῆγμα γιά τόν Χριστιανισμό θά 
εἶναι καίριο, ἐφόσον θά χάσει τό 70% ἀπό 
τόν πληθυσμό του. 

Ὁ χειρότερος διωγμός εἶναι αὐτός πού 
παρατηρεῖται στήν ἐποχή μας καί ἀφορᾶ 
στήν καταναλωτική μανία. Ὁ καταναλω-
τισμός ὑποδουλώνει τόν Χριστιανό καί 
τόν ἄνθρωπο, ἀπομυζώντας ἀπό αὐτούς 
τίς ἠθικές τους ἀρχές. Μήπως, ρωτάω, οἱ 
ἥρωες τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα 
1955-59 νοιάζονταν γιά τά χρήματα καί 
τά αὐτοκίνητα ἤ περήφανα μέ τόν σταυρό 
στό χέρι καί τήν ἀγάπη στήν καρδιά τους 
ἔπεσαν μαχόμενοι γιά τήν ἐλευθερία τῆς 
πατρίδας; 

Ὁ καταναλωτισμός δυστυχῶς εἰσέβαλε 
στή ζωή τῶν πιστῶν, τῶν μοναχῶν καί τῆς 
ἐκκλησίας. Οἱ παλαιοί Χριστιανοί διέφε-
ραν στόν χαρακτήρα ἀπό τούς σημερινούς 
Χριστιανούς, ἀφοῦ οἱ πρῶτοι ἀπό δοῦλοι 
ἔγιναν ἄρχοντες, μέ χωράφια καί κτήμα-
τα, ἐνῶ ἐμεῖς ἀπό ἄρχοντες κοντεύουμε 
νά χάσουμε τά πάντα καί αὐτό ἔγινε διότι 
οἱ πρόγονοί μας ζοῦσαν μέ τόν Χριστό, 
σύμφωνα μέ τούς λόγους καί τίς ἐντολές 
του, ἐνῶ ἐμεῖς περνᾶμε τίς μέρες μας σύμ-
φωνα μέ τούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς. Μέ τήν 
εἴσοδο τῶν Χριστιανῶν στόν κυκεώνα τοῦ 
καταναλωτισμοῦ ξέχασαν τό πρότερο πα-

ρελθόν τους καί τίς παρακαταθῆκες τους, 
ἀφοῦ πουλοῦν τήν κληρονομιά τους γιά 
νά μετοικήσουν κάπου ἀλλοῦ μέ καλύτε-
ρες συνθῆκες ζωῆς καί ἐργασίας. Ξεχνᾶνε 
ὅμως πώς κάτ΄ αὐτό τόν τρόπο ξεπουλοῦν 
τήν ἱστορία καί τήν ταυτότητά τους. Καί 
αὐτό πιστεύω πώς εἶναι προμελετημένο 
ἀπό αὐτούς πού καραδοκοῦν νά κτυπή-
σουν τόν Χριστιανισμό, ἀφοῦ τόν θεωροῦν 
πέτρα μεγάλη στόν δρόμο τους. Διά τοῦ 
λόγου τοῦ ἀληθές λίγοι εἶναι αὐτοί πού 
μιλοῦν πλέον γιά πατρίδα καί περισσό-
τεροι αὐτοί πού μιλοῦν γιά καλοπέραση. 
Ἀφαιρώντας, λοιπόν, ἀπό τόν ἄνθρωπο 
τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα παράλλη-
λα ἀποξενώνεται ἀπό τήν ἠθική, γιά νά 
ἱκανοποιήσει τά περιττά καί ἀσήμαντα, 
τά ὑλικά ἀγαθά. Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι 
λείπει ἀπό τή ζωή μας ἡ ἐπαφή μέ τή θεία 
χάρη καί τήν προσευχή. 

Ὁ νόμος τοῦ καταναλωτισμοῦ μαστί-
ζει τίς χριστιανικές οἰκογένειες, ὅπου ὁ 
ἄνδρας φοβᾶται τή γυναίκα καί ἡ γυναίκα 
φοβᾶται τό παιδί. Ποιός στίς μέρες μας 
μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ ἀπό τή σύζυγό του ἕνα 
ἀκριβό φόρεμα ἤ ἀπό τό παιδί του ἕνα σύγ-
χρονο ἠλεκτρονικό μέσο; Αὐτό ὀφείλεται 
στό ὅτι ἡ οἰκογένεια δέν βαδίζει σύμφω-
να μέ τήν χριστιανική ἀγωγή. Μάλιστα 
οἱ ἅγιοι πατέρες λένε πώς ἐάν φοβᾶσαι 
τόν Θεό, δέν φοβᾶσαι τίποτε ἄλλο, ἐάν 
ὅμως δέν φοβᾶσαι τόν Θεό, τά πάντα σέ 
τρομάζουν. Ἔτσι ζεῖς μέ τό ἄγχος καί τόν 
φόβο τῆς καθημερινότητας. Μέ τούς νό-
μους λοιπόν τῆς ἀγορᾶς χάσαμε ἐμεῖς οἱ 
Χριστιανοί τήν καθαρή μας διάνοια, τούς 
πνευματικούς μας ὀφθαλμούς, σκοτείνια-
σε ὁ νοῦς μας καί φτάσαμε στό σημεῖο νά 
μπερδεύουμε τά ἀναγκαῖα ἀπό τά περιττά. 
Ἔτσι ἡ καταναλωτική ζωή ἀναγκάζει τούς 
Χριστιανούς νά μήν δημιουργοῦν πολύτε-
κνες οἰκογένειες, διότι πῶς θά μπορέσουν 
νά φέρουν εἰς πέρας τίς ἀπαιτήσεις τῶν 
μελῶν της. 
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Στό τέλος τοῦ φτωχοῦ μου λόγου θά 
ἀναφερθῶ στήν κατάσταση τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς καί ἰδιαίτερα στό κλίμα πού 
ἐπικρατεῖ στό Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας. 
Μετά τήν ἀπόφαση τῆς δημιουργίας τοῦ 
κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἦταν εὐνόητο ὅτι θά 
προέκυπταν ἀλλαγές στή Μέση Ἀνατολή, 
ἰδίως στόν δημογραφικό τομέα εἰς βάρος 
βεβαίως τῶν Παλαιστίνιων. Ἀνάμεσά τους 
βρίσκονται καί ἑκατοντάδες χιλιάδες 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. 

Τώρα φτάσαμε στό σημεῖο νά ἐκδιώ-
κονται οἱ Χριστιανοί ἀπό τή Μέση 
Ἀνατολή, γιά νά ἐγκαθίστανται στά μέρη 
αὐτά οἱ Παλαιστίνιοι, ἀρχῆς γενομένης τό 
1974 στήν περιοχή Ἀρκαδίας, ἀκολούθως 
στήν ἀνατολική Συρία καί στό Ἰράκ. Τώρα ἡ 
κατάσταση αὐτή ἐπικρατεῖ σέ ὅλη τή Συρία 
καί ὁ μή γένοιτο ἀργότερα θά ἐπικρατήσει 
καί στόν Λίβανο. Ἀσφαλῶς ὁ ἐκφοβισμός 
τῶν Χριστιανῶν εἶναι μέρος ἑνός καλά κα-
μουφλαρισμένου σχεδίου ἀπό συγκεκρι-
μένους ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι ἀποβλέπουν 
στήν ἐκρίζωση ὄχι μόνο τοῦ Χριστιανισμοῦ 
ἀλλά καί ἄλλων θρησκευμάτων ἀπό τήν 
οἰκουμένη, ἀφοῦ ὁ τελειωτικός τους στό-
χος εἶναι ἡ ἐξάλειψη τῶν σωστῶν ἠθικῶν 
ἀρχῶν. Γι΄ αὐτό ἄλλωστε γκρεμίστηκαν 
ἐκκλησίες καί τζαμιά, χριστιανικά καί μου-
σουλμανικά προσκυνήματα καί θανατώ-
θηκαν ἱερεῖς καί χότζες.

Ἡ οὕτω καλούμενη Ἀραβική Ἄνοιξη, 
πού μόνο βαρύς καί κρύος χειμώνας μπορεῖ 
σωστά νά χαρακτηριστεῖ, ἀρχικά δέν περιέ-
κλειε στίς τάξεις της τή βία, ἀλλά ἀργότερα 
μέ βάση τοῦ καλοσκηνοθετημένου σχεδίου 
πού ἀκολουθεῖτο τήν μετουσίωσαν σέ βία, 
γιά νά καταστρέψουν ὅ,τι πολιτισμένο καί 
ἀναπτυξιακό διέπει τίς χῶρες μας. Σιγά 
σιγά μετατράπηκε σέ σχέδιο ἐκδίωξης τῶν 
Χριστιανῶν ἀπό τή Μέση Ἀνατολή. Φο-
βέρες, βασανιστήρια, σφαγές καί φυλα-

κίσεις εἶναι τό καταστροφικό μοτίβο πού 
ἀκολουθοῦν τά μέλη τῆς Ἀραβικῆς Ἄνοιξης 
ἐνάντια στούς Χριστιανούς. Μάλιστα πολ-
λοί νέοι καθώς καί οἰκογένειες βρῆκαν κα-
ταφύγιο στήν Εὐρώπη καί σέ ἄλλες χῶρες. 
Ποῦ πῆγαν ἄραγε αὐτοί οἱ Χριστιανοί 
πού κάποτε ἀτρόμητα ἀντιμετώπισαν τό 
Ὀθωμανικό κράτος γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ 
Χριστό; Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στή 
Μητρόπολη Ἀρκαδίας ἀν καί πόλεμοι 
δέν ἔγιναν ἐντούτοις πάλι οἱ ἄνθρωποι 
ἐγκαταλείπουν τίς πατρογονικές τους 
ἑστίες. Αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι οἱ ἄνθρωποι 
δέν εἶναι συνηθισμένοι νά δουλεύουν δύ-
σκολα στήν καλλιέργεια τῶν χωραφιῶν 
τους καί ἐπιζητώντας τήν εὔκολη λύση 
καταφεύγουν στό ἐξωτερικό. Ἀγνοοῦν 
ὅμως οὐσιαστικά ὅτι γίνονται τά πιόνια 
ὅσων μάχονται ἐνάντια στούς ἀνθρώπους 
πού διέπονται ἀπό ἠθικές ἀξίες, εἴτε λέγο-
νται Χριστιανοί εἴτε ὑπάγονται σέ ἄλλη 
θρησκευτική ταυτότητα. Ἡ κατρακύλα 
τῆς ἄτακτης φυγῆς ἀπό τά πάτρια ἐδάφη 
οὐσιαστικά ἄρχισε ἀπό τή δεκαετία τοῦ 
1880. Μέ τό Συνέδριο τῆς Βασιλείας στήν 
Ἐλβετία (29-31 Αὐγούστου 1897) ἄρχισαν 
οἱ συζητήσεις γιά ἵδρυση Ἑβραϊκοῦ Κρά-
τους στήν Παλαιστίνη. Σκληρό ὅσο καί 
ἄν ἀκούγεται σέ περίπου 50 χρόνια δέν θά 
ὑπάρχει οὔτε ἕνας Χριστιανός στή Μέση 
Ἀνατολή! 

Κλείνοντας τήν ὁμιλία μου εὔχομαι 
ὅπως ὁ παντοδύναμος Θεός καλυτερέψει 
τήν κατάσταση τόσο στήν Κύπρο ὅσο καί 
στή Μέση Ἀνατολή καί εἰρηνεύσει τίς ψυ-
χές ὅλων. Εὔχομαι σύντομα νά δώσει στό 
νησί τῆς Κύπρου τή δίκαιη λύση μέ τήν 
ἐπανένωση τῶν ἐδαφῶν της. 
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Σέ θερμή ἀτμόσφαιρα πραγματο-
ποιήθηκε τή Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014, 
ἡ τρίτη συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ τόν Πάπα 
Ρώμης Φραγκίσκο στό ἡσυχαστήριο τοῦ 
ἑκάστοτε Πατριάρχη Ἱεροσολύμων στή 
Μικρή Γαλιλαία, τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν 
στά Ἱεροσόλυμα. Ἦταν ἡ ἀνταποδοτική 
ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρός τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη, μέ τήν ἔνθερμη 
καί ἐγκάρδια φιλοξενία τοῦ Πατριάρχη 
Ἱεροσολύμων Θεοφίλου.

Ἡ συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη καί τοῦ Πάπα προσέφερε μία 
συγκλονιστική σκηνή. Συγκεκριμένα 
μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ὁμιλίας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καί κατευ-
θυνόμενος πρός τόν θρόνο του, ὁ Πάπας 
Φραγκίσκος ἔπιασε τό δεξί χέρι τοῦ Πα- 
τριάρχη καί τό ἀσπάσθηκε. Τότε ὁ Πατριάρ-
χης ἀγκάλιασε καί ἀσπάσθηκε σταυρωτά 
τόν Πάπα.

Ἰδιαίτερη δέ συγκίνηση προκάλεσε 
τό γεγονός, ὅταν οἱ δύο Προκαθήμενοι 
εἰσῆλθαν στόν Πανάγιο Τάφο καί 
προσευχήθηκαν ἐπί τῆς μαρμάρινης 
πλάκας πού καλύπτει τό κενό μνῆμα 
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Μάλιστα 
λίγο πρίν ὁλοκληρωθεῖ τό προσκύνημά 
τους ἀνῆλθαν στόν Γολγοθά, ὅπου προ- 
σευχήθηκαν στό σημεῖο τῆς Σταυρώσεως 
τοῦ Κυρίου.

Ἐν κατακλείδι μέ τήν συνάντηση 
αὐτή ὁλοκληρώθηκαν καί οἱ ἐπαφές 
τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθόδοξης 
καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας σέ 
ἀνάμνηση τῆς πρώτης -τῶν προκατόχων 
τους Ἀθηναγόρα καί Παύλου Στ΄- πρίν ἀπό 
πενήντα χρόνια στά Ἱεροσόλυμα.

Λαζάρω  Παναγιώτου

Συνάντηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου
καί Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου

26-5-2014

Δ΄ μΕΡΟΣ: ΕΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚα ΓΕΓΟΝΟτα
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Πραγματοποιήθηκε μέ ἰδιαίτερη ἐπι-
τυχία ἡ Δ΄ Κληρικολαϊκή Συνέλευση τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου. Ἡ Συνέλευση ἀποτελεῖ τό 
ἐπίκεντρο τῶν ἑορτασμῶν γιά τή μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, προστάτη τῆς Μη-
τροπόλεως Κωνσταντίας. Τή Συνέλευση 
τίμησε καί λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του 
ὁ Ἐξοχότατος Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Ἀναστασιάδης. Στή 
Συνέλευση συμμετεῖχαν οἱ Πανιερώτατοι 
Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσόστομος καί 
Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασί-
λειος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστό-
μου, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσα-

ορίας κ. Γρηγόριος, ἐκπρόσωποι ἄλλων 
Μητροπόλεων,  οἱ Κληρικοί τῆς Μητροπό-
λεως Κωνσταντίας, Βουλευτές, Κρατικοί 
Ἀξιωματοῦχοι, ὁ Στρατιωτικός Διοικητής, 
ἐκπρόσωποι ὀργανωμένων συνόλων, τά 
Μέλη τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μη-
τροπόλεως, Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι τῶν 
Ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων τῆς Μητροπόλε-
ως Κωνσταντίας, ἡ Συντονιστική  Ἐπιτροπή 
καί τά Μέλη τῶν Χριστιανικῶν Συνδέσμων 
Γυναικῶν, οἱ Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχες 
τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου ἤ ἐκπρόσωποί 
τους, ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπιθεωρητής Μέσης 
Ἐκπαίδευσης Λάρνακας καί Ἀμμοχώστου, 
πολιτειακοί ἀξιωματοῦχοι, ἄλλοι ἐπίσημοι 
καί πλῆθος πιστῶν.

e΄ μΕΡΟΣ: ΓΕΓΟΝΟτα μΗτΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ' Κληρικολαϊκή Συνέλευση 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου
9-5-2014

Γενική ἄποψη τῆς Δ΄ Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης.
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Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Κληρικολαϊκή 
Συνέλευση ἔχει πλέον καταστεῖ θεσμός 
γιά τή Μητρόπολη Κωνσταντίας καί γιά 
τήν ἐλεύθερη περιοχή τῆς Ἀμμοχώστου 
γενικότερα καί ἀποτελεῖ μία ἐμπνευσμένη 
πρωτοβουλία τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο- 
πολίτη Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου  
κ. Βασιλείου. Σκοπός τῆς Κληρικολαϊκῆς 
Συνέλευσης εἶναι ἡ ἀνάπτυξη, ἐνδυνάμωση 
καί σύσφιξη τῶν δεσμῶν μεταξύ τῆς Μη-
τροπόλεως καί τοῦ ποιμνίου της, ἰδιαίτερα 
δέ ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων κληρικῶν καί 
λαϊκῶν. Κλῆρος καί λαός συναποτελοῦν τό 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί συμπορεύονται 
πρός τήν ἐπίτευξη τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. 
Οἱ κληρικοί ἔχουν τό εἰδικό χάρισμα τῆς 
ἱεροσύνης καί διακονοῦν τόν πιστό λαό 
τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί ἔχουν τή γενική 
ἱεροσύνη, πού λαμβάνουν μέ τό βάπτισμα, 
εἶναι τό «βασίλειον ἱεράτευμα», χωρίς τό 
ὁποῖο Ἐκκλησία δέν ὑφίσταται.

Ἡ Συνέλευση ἄρχισε μέ ὕμνους τοῦ 
Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἀπό τή Βυζαντινή Χο-
ρωδία Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, ὑπό τή 
διεύθυνση τοῦ κ. Γιώργου Κυπριανοῦ.

Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμός τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυ- 
σοστόμου Β΄, τόν ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρη-
γόριος. Ὁ Μακαριώτατος στό χαιρετισμό 
του τόνισε ὅτι τέτοιες ἐκδηλώσεις, κά-
νουν πραγματικότητα τό ὅραμά του γιά 
ἐπισκοπές καί μητροπόλεις αὐτοτελεῖς καί 
ὀργανωμένες. Τόνισε ἐπίσης ὅτι οἱ κλη-
ρικοί ἔχουν μέν τό χάρισμα τῆς εἰδικῆς 
ἱεροσύνης, ἀλλά καί οἱ πιστοί ἔχουν τή 
γενική ἱεροσύνη, πού λαμβάνουν μέ τό βά-
πτισμα. Πρέπει, λοιπόν, νά ὑπάρχει ἀγαστή 
συνεργασία κληρικῶν καί ἁπλῶν πιστῶν.

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ 
ἀναπτύσσει τήν κύρια ὁμιλία τῆς Δ΄ Κληρικολαϊκῆς 
Συνέλευσης ἐκ μέρους τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας ἐνῶ 
ἀπευθύνει χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.
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Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Ἀναστασιάδης στόν δικό του χαιρετισμό 
συγχάρηκε τόν Πανιερώτατο Μητροπολί-
τη Κωνσταντίας καί τούς συνεργάτες του 
γιά τήν ὀργάνωση καί πραγμάτωση τῆς 
Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης καί εὐχήθηκε 
κάθε καλό στό ἔργο τους. Ἀναφέρθηκε στή 
σπουδαιότητα τῆς Συνέλευσης αὐτῆς γιά 
τή Μητρόπολη Κωνσταντίας, τήν Ἀμ-
μόχωστο καί τήν Κύπρο γενικότερα. Ἀνα- 
φέρθηκε ἐπίσης στό φιλανθρωπικό καί 
κοινωνικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως Κων-
σταντίας καί τῆς Ἐκκλησίας γενικότε-
ρα. Τέλος, σημείωσε ὅτι ἡ ἐπίλυση τοῦ 
κυπριακοῦ, ὅπως φυσικά καί ἡ ἐπιστροφή 
τῆς Ἀμμοχώστου, ἀποτελεῖ προτεραιότητα 
γιά τήν Κυβέρνηση.

Ἀκολούθησε ἡ εἰσαγωγική ὁμιλία 
ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασί-
λειο. Ὁ Πανιερώτατος ἐξῆρε τή σημα-
σία τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης καί 

εὐχαρίστησε ὅλους γιά τήν παρουσία τους. 
Τόνισε τήν εἰδική ἀποστολή τοῦ καθενός 
μέσα στήν Ἐκκλησία: τῶν κληρικῶν, τῶν 
ἱεροψαλτῶν, τῶν νεοκόρων καί τῶν ἁπλῶν 
πιστῶν. Ἀναφέρθηκε συνοπτικά στά θέ-
ματα τῶν προηγούμενων Κληρικολαϊ-
κῶν Συνελεύσεων καί στό θέμα τῆς πα-
ρούσας. Ὁ Πανιερώτατος στή συνέχεια 
ἀναφέρθηκε μέ συντομία στή δράση τῆς 
Μητροπόλεως Κωνσταντίας: στό Β΄ Διε-
θνές Ἁγιολογικό Συνέδριο, τή σύσταση 
τοῦ Συμβουλίου Νεολαίας, τή λειτουργία 
τοῦ Ἱδρύματος Κοινωνικῆς Διακονίας καί 
δή τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «Φωλιά 
Ἀγάπης» καί τέλος στήν προσεχή  Διεθνῆ 
Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου στό Παραλίμνι, 
στήν ὁποία προσκάλεσε καί τόν Ἐξοχότατο 
Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ἡ κεντρική ὁμιλία τῆς Δ΄ Κληρικο-
λαϊκῆς Συνέλευσης τῆς Μητροπόλεως 
Κωνσταντίας εἶχε ὡς θέμα: «Ἡ οἰκογένεια 
ὡς θεσμός θεοσύστατος, ἡ ἐκκλησιαστική 

Ὁ Ἐξοχότατος Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
ἐνῶ ἀπευθύνει χαιρετισμό στή Συνέλευση.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας  
ἐνῶ ἐκφωνεῖ τήν εἰσαγωγική του ὁμιλία.
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καί κοινωνική δυναμική της καί ἡ κρί-
ση πού διέρχεται σήμερα». Πρόκειται 
γιά ἕνα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον θέμα,  
τό ὁποῖο εἶναι καί ἐπίκαιρο. Τήν κεντρική 
ὁμιλία τῆς Συνελεύσεως συνέταξε ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί 
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος γιά 
λόγους ὑγείας δέν κατέστη δυνατό νά 
εἶναι στή Συνέλευση. Ὡς ἐκ τούτου τήν 
ὁμιλία ἀνέγνωσε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος 
Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ. Ὁ Θεός δημι-
ούργησε ἐξαρχῆς τόν ἄνθρωπο «ἄρσεν 
καί θῆλυ» καί τούς ἔδωσε τήν εὐλογία νά 
πληθυνθοῦν, σύμφωνα μέ τό ἱερό βιβλίο 
τῆς Γενέσεως, τόνισε ὁ Πανιερώτατος.  
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔζησε καί μεγάλωσε σέ 
οἰκογενειακό περιβάλλον. Στήν Κανά τῆς 
Γαλιλαίας ὁ Κύριος εὐλογεῖ τόν γάμο καί 
κατά συνέπεια τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας. 
Ὡς ἐκ τούτου ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια 
εἶναι θεσμός θεοσύστατος καί ἰσόχρονος 
μέ τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Πανι-
ερώτατος στήν ὁμιλία του, τόνισε ἐπίσης 
ὅτι ὁ πρῶτος σκοπός τοῦ γάμου εἶναι  
ἡ σωτηρία τῶν συζύγων, καθώς καί τῶν 
παιδιῶν πού θά ἀποκτήσουν. Ἡ συνέχι-
ση τῆς δημιουργίας διά τῆς τεκνογονίας, 
ἀποτελεῖ ἕναν ἄλλο σημαντικό σκοπό τοῦ 
γάμου. Στόν γάμο ὁ ἄνδρας συμπληρώ-
νει τή γυναίκα καί ἡ γυναίκα τόν ἄνδρα.  
Ἡ οἰκογένεια σήμερα δυστυχῶς διέρχεται 
κρίση, σημείωσε στήν ὁμιλία του ὁ Πανιε-
ρώτατος. Σήμερα ἔχουμε περάσει ἀπό τήν 
πατριαρχική μεγαλοοικογένεια,  ἡ ὁποία 
περιλάμβανε μέχρι καί τέσσερις γενεές 

στήν πυρηνική μικροοικογένεια, ἡ ὁποία 
περιλαμβάνει τούς γονεῖς καί τά παιδιά. 
Αὐτό ἔχει κυρίως ἀρνητικές ἐπιπτώσεις. 
Ὄντως λοιπόν ἡ οἰκογένεια περνᾶ κρίση. 
Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν καί τά κρούσματα 
οἰκογενειακῆς βίας, ἀλλά καί ὁ αὐξημένος 
ἀριθμός τῶν διαζυγίων, καθώς ἐπίσης καί 
γάμοι καί οἰκογένειες πού δέν διαλύονται, 
ὡστόσο δέν βρίσκονται στήν καλύτερη 
δυνατή τους φάση. Ἡ βασική αἰτία τῶν 
κακῶν αὐτῶν εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό 
τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, τόνισε ὁ Πανι-
ερώτατος. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή στόν 
Θεό καί ἡ συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας, μπορεῖ νά ὁδηγήσει τά πράγ-
ματα σέ αἴσιο τέλος.

Μέ τήν ὁμιλία τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικη-
φόρου, τήν ὁποία ἀνέγνωσε ὁ Πρωτοπρε-
σβύτερος Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ  καί 
τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πού 
ἔψαλλε ἡ Χορωδία Νέων τῆς Μητροπόλε-
ως Κωνσταντίας, ἔληξε ἡ Δ΄ Κληρικολαϊκή 
Συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κων-
σταντίας καί Ἀμμοχώστου καί τό ραντε-
βού ἀνανεώθηκε γιά τήν Ε΄ Κληρικολαϊκή 
Συνέλευση τόν Μάιο τοῦ 2015.

Ρένος Κωνσταντίνου
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Στίς 11 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας 
τιμᾶ τή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα. Ὁ 
Ἀπόστολος Βαρνάβας εἶναι ὁ ἱδρυτής 
καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου. Ὑπῆρξε μεγάλη καί ἔνδοξη 
ἐκκλησιαστική φυσιογνωμία, πού 
διακρίθηκε γιά τή φλογερή του πί-
στη καί γιά τήν ἱκανότητά του στό 
κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. Παλαιά 
παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Βαρ-
νάβας ἐνταφιάσθηκε μέ τό κατά 
Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, τό ὁποῖο 
καί εἶχε ἀντιγράψει μέ τά χέρια του 
καί τό ὁποῖο προσπάθησε νά κάνει 
γνωστό «πάσῃ τῇ κτίσει». Στό πρόσω-
πο καί τό ἀποστολικό του κύρος στηρί-
ζεται τό αὐτοκέφαλο καί αὐτοδιοίκητο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀφοῦ πρῶτο 
καί κύριο ἔργο τῆς παρουσίας του στό 
νησί ἦταν ἡ χειροτονία τῶν κατά τόπους 
ἐπισκόπων.

Στόν προσφυγικό συνοικισμό Δερύνειας, 
τιμᾶται ἱερός ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου 
ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα. Τήν πα-
ραμονή τῆς ἑορτῆς, ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου  
κ. Βασίλειος χοροστάτησε στόν Πανηγυρι-
κό Ἑσπερινό καί ὁμίλησε στό πολυπληθές 
ἐκκλησίασμα. Πρίν τόν Ἑσπερινό πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψά-
νου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τό ὁποῖο 
φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Κύκκου. 

Τό ἱερό λείψανο κόμισε ὁ ἔφορος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθόνικος Κυκ-
κώτης. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, 
τελέστηκε Πανηγυρικό ἱερατικό συλλεί-
τουργο προϊσταμένου τοῦ Πανοσιολογιό-
τατου Ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Κκαρᾶ, 
Πρωτοσύγκελου τῆς Μητροπόλεως. 

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Βασίλειος, ἔλαβε μέρος στό Συνοδικό 
συλλείτουργο τό ὁποῖο, ἕνεκα τῆς ὑπό 
τῶν Τούρκων κατοχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στή Σαλαμίνα, 
τελεῖται τά τελευταία χρόνια στόν Ἱερό 
ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα στή Δασούπολη. 
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξῆρε ὁ Παν- 
ιερώτατος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν προ-
σωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα.

Χρυσοβαλάντης Ἀθανασίου

Θρονική ἑορτή Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Πανήγυρη Ἱεροῦ ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα
Συνοικισμοῦ Δερύνειας.

10-11/6/2014

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων  
ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας  

καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο.
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Τήν Παρασκευή, 13 Ἰουνίου, ἐκοιμήθη 
ἐν Κυρίῳ ὁ ἱερομόναχος Χαρίτων Μα-
χαιριώτης, προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Μαχαιρά. Ὁ μακαριστός π. Χαρίτων 
καταγόταν ἀπό τήν Ἁγία Νάπα, ὅπου 
καί ἐγκαταβίωνε τά τελευταία χρόνια, 
ἀσκώντας τό χάρισμα τῆς πνευματικῆς 
πατρότητας καί ἀναπαύοντας πολλές 
ψυχές. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στόν  Ἱερό 
ναό Παναγίας Ἁγίας Νάπας τήν Κυριακή, 15 
Ἰουνίου, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, 
ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καί τόν ἐπικήδειο 
λόγο, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν 
Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Μαχαιρά Θεο-
φιλέστατο  Ἐπίσκοπο Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο 
καί πλειάδα ἱερέων. Στή συνέχεια 
παραθέτουμε τόν ἐπικήδειο λόγο τοῦ 
Πανιερωτάτου. 

Ἐκδημία Ἱερομονάχου Χαρίτωνα Μαχαιριώτη
13-6-2014

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π. Χαρίτωνα.
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Σήμερα προπέμπουμε στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί μέ τή δέουσα συγκί-
νηση τόν ἀδελφό καί ἐν Χριστῷ συλλειτουργό μας πατέρα Χαρίτωνα Μαχαιριώτη. 
Ἐάν προσπαθήσουμε νά ἑρμηνεύσουμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν, κατά τήν εὐαγγελική 
ρήση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀναδύονται μέσα ἀπό τή ζωή του, θά δια-
πιστώσουμε ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού φανερωνόταν μέσα ἀπό τίς ποικίλες δοκιμα-
σίες, τοῦ χαλύβδωναν τήν πίστη καί τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, πρός τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ ἴδιος, κατά τόν ἐνθρονιστήριό του 
λόγο ὡς ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μαχαιρά ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Θά εὐγνωμονῶ δέ 
αἰωνίως, ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ταπεινῆς μου ὑπάρξεως, τήν Κυρίαν Θεοτόκον, τήν 
Δέσποιναν τοῦ κόσμου καί Μητέρα τῶν ὀρφανῶν καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν, πού 
ἐξ ἀρχῆς καί μέχρι τῆς στιγμῆς αὐτῆς στοργικώτατα μέ ἔχει ἀναλάβει, παρά τήν 
ἀναξιότητά μου, καί μέ σκέπει, καθοδηγεῖ καί ἐνισχύει ἐν παντί. Καί διά τό μέλλον 
καί μέχρι τέλους, Κυρία ἡμῶν Θεοτόκε, μή ἐγκαταλείπῃς με, παρακαλῶ, καί εἰς Σέ 
τήν πάσαν ἐλπίδα μου καί τελείαν ἐξάρτησιν ἀναθέτω ἀνεπιφυλάκτως».

Ὁ ἀείμνηστος π. Χαρίτων γεννήθηκε στήν Ἁγία Νάπα τό 1941. Εἶχε ἀκόμα δύο 
ἀδελφούς καί δύο ἀδελφές. Σέ ἡλικία 4 ἐτῶν ἔχασε τή μητέρα του καί σέ ἡλικία 12 
ἐτῶν καί τόν πατέρα του. Τήν εὐθύνη τῆς ἀνατροφῆς του ἀνέλαβε ἡ μεγαλύτερη 
ἀδελφή του Βαλεντίνη. Τό 1959 ἐντάχθηκε ὡς δόκιμος στήν Ἱερά Μονή Μαχαι-
ρά. Τό 1960 μέχρι τό 1963 φοίτησε στήν Ἱερατική Σχολή Ἀπόστολος Βαρνάβας. Τό 
1963 ἐκάρη Μοναχός τῆς Μονῆς καί χειροτονήθηκε Διάκονος. Ἀπό τό 1963 μέχρι 
καί τό 1965 ἐγκαταβίωσε στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου γνώρισε ἐμπειρικά καί ὄχι ἁπλῶς 
θεωρητικά τήν ἀσκητική ζωή. Ἀπό τό 1965 ἕως τό 1969 ὁλοκλήρωσε τίς Γυμνασια-
κές του σπουδές καί ἀπό τό 1969 ἕως τό 1973 πραγματοποίησε τίς Θεολογικές του 
σπουδές στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατά τή διάρκεια τῶν 
θεολογικῶν του σπουδῶν τό 1971 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί μέ τό πέρας τῶν 
σπουδῶν του ἔλαβε τό ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. 

Ὁ π. Χαρίτων στή συνέχεια πῆγε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς ὅπου φοίτησε 
στό Princeton Theological Seminary μέ ἐξειδίκευση στή θεολογία τῆς Καινῆς Διαθή-
κης. Μετά ἀπό ἀνάπαυλα ἑνός ἔτους, τό 1976, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Προϊστάμενος τοῦ 
Μετοχίου τῆς Μονῆς του στή Λευκωσία, ἐπανῆλθε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιά νά 
ἐκπονήσει Διδακτορική Διατριβή. Ἐκεῖ, στά πλαίσια τῶν σπουδῶν του, γιά τρία χρό-
νια παρακολούθησε ἐπίσης μαθήματα Συστηματικῆς καί Μυστικῆς Θεολογίας σέ 

Ἐπικήδειος λόγος  
στόν πατέρα Χαρίτωνα Μαχαιριώτην

15 Ἰουνίου 2014

Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου
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Πανεπιστήμια τῆς Οὐάσιγκτον καί τοῦ Princeton. Κατά διαστήματα τό 1981, τό 1982 
καί τό 1986 ἐπισκεπτόταν τό Ἅγιον Ὄρος, συνδυάζοντας τόν πόθο του γιά ἄσκηση μέ 
ἐκεῖνο τῆς θεολογικῆς του κατάρτισης.

Στίς 4 Μαΐου τό 1987 ἐξελέγη παρά τήν ἐπιθυμία του Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μα-
χαιρά. Ὁ ἴδιος, στόν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁμολογεῖ: «Ἀρνουμένων πάντων τῶν 
ὑποψηφίων σθεναρῶς μέχρι καί τῶν τελευταίων στιγμῶν καί ἐμοῦ προσωπικῶς ἔτι 
περισσότερον, ἀμέσως μετά τά ἀποτελέσματα τῆς ἐκλογῆς μέ ἀποφασιστικότητα 
οἱ Πατέρες μοῦ εἶπαν: Κατάλαβέ το, αὐτήν τήν στιγμήν τό σκάφος τῆς Μονῆς καί 
τῆς Ἐκκλησίας κλυδωνίζεται φοβερά ὑπό γιγαντιαίων κυμμάτων καί σφοδροτάτων 
ἀνέμων καί εἶναι ἕτοιμον νά καταποντισθῇ. Χρειάζεται ἕνας Ἰωνάς, πού πρέπει νά 
πέσῃ εἰς τήν θάλασσαν, γιά νά σταματήσῃ ὁ σάλος καί ἐπέλθῃ ἡ ποθητή εἰς ὅλους γα-
λήνη καί ὁμόνοια. Ἐμεῖς θέλουμε καί ἀποφασίσαμε νά ρίξουμε ἐσένα, πού εἶσαι ὁ πιό 
μικρός ἐκ τῶν ὑποψηφίων καί ὀφείλεις νά κάμῃς ὑπακοήν πρός τήν ἀδελφότητα». 

Ἡ διάρκεια τῆς ἡγουμενίας του ἦταν μικρή μέν ἀλλά σημαντική γιά τήν εἰρήνευση 
τῶν πραγμάτων καί γιά τήν περαιτέρω πορεία τῆς τροφοῦ Μονῆς του. Ἕνα χρόνο 
μετά, στίς 19 Μαΐου 1988, ἕνεκα τοῦ κλονισμοῦ τῆς ὑγείας του ὑπέβαλε τήν παραί-
τησή του ἐνώπιον τοῦ Ἀείμνηστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Ἀπό τό 1992 μέχρι 
καί τῆς πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἐκδημίας του εἰς Κύριον, ἡ Γενέτειρά του Ἁγία Νάπα, 
ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ Ἐπαρχία μας εἶχε τήν εὐλογία τῆς παρουσίας του ἐδῶ, ὅπου 
μέσῳ τῆς Ἐξομολόγησης καθοδηγοῦσε πολλές ψυχές, προσφέροντάς τους πνευματι-
κή στήριξη καί ἀνάπαυση ἀπό τά ποικίλα προβλήματα τῆς ζωῆς. Ὡς ὁ Ἐπίσκοπος τῆς 
περιοχῆς ἐκφράζω τήν ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη μου γιά τήν πνευματική αὐτή προ-
σφορά του. Εἶχε ἀναλώσει ἑαυτόν στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, γιατί, ὅπως εἶπε καί πάλιν 
στόν ἐνθρονιστήριό του λόγο, ὁ Θεός ἀγκαλιάζει μέσῳ τῶν λειτουργῶν του ὅλους καί 
τούς προσφέρει τήν ἀγάπη του.

Πάτερ Χαρίτωνα, ὁ Θεός ἐζήλωσε καί θέλησε νά σέ μεταθέσει κοντά του στό 
οὐράνιο θυσιαστήριο. Ἡ ἐπί γῆς Ἐκκλησία ἐζήλωσε γιατί ἕνας ἄξιος κληρικός της 
ἀποδημεῖ στούς οὐρανούς. Οἱ οἰκεῖοι σου θρηνοῦν γιά τή φυγή σου, καθώς καί ὅλα τά 
πνευματικά σου τέκνα, πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνουμε τά θερμά μας καί εἰλικρινῆ 
συλλυπητήρια. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐσύ θά τούς παρηγορεῖς καί θά πρεσβεύεις γιά ὅλους 
ἐμᾶς ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ ἀδέκαστου Κριτῆ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, για- 
τί ἐκεῖ καλεῖσαι νά συνεχίσεις τή θυσιαστική σου προσφορά γιά ὅλους ἐκείνους πού 
ἀγάπησες μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Καταθέτουμε αὐτό τό στεφάνι σάν σύμβολο τοῦ ἁμαράντινου, τοῦ ἄφθαρτου 
καί τοῦ αἰώνιου στεφάνου μέ τό ὁποῖο σέ στεφανώνει τώρα ὁ δωραιοδότης Κύρι-
ος, ἐπαναλαμβάνοντάς σου τό «εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ. Ἐπί ὀλίγα ᾖς πιστός, ἐπί 
πολλῶν σέ καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου». 
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Σέ κλίμα κατάνυξης καί μεγαλοπρέπειας 
τελέστηκε τό Σάββατο, 19 Ἰουλίου 2014, 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Νάπας στήν Ἁγία Νάπα. Τῆς 
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Πανι- 
ερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας - 
Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, μέ τή συμμετοχή 
πλειάδος κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καθώς καί τῶν 
ἄλλων Μητροπόλεων. Κατά τή διάρκεια 
τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιερώτατος 
χειροτόνησε σέ διάκονο τόν θεολόγο κ. 
Παναγιώτη Παπαντωνίου, ὁ ὁποῖος κα-
τάγεται ἀπό τήν Ἁγία Νάπα. Εἶναι πτυ-
χιοῦχος θεολογίας τοῦ Ἀριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί θά 
διακονήσει ὡς ἄγαμος κληρικός τήν Ἱερά 
μας Μητρόπολη. Ὡς εἴθισται σέ χειροτονίες 
ἀγάμων κληρικῶν, ὁ προσφερόμενος 
ἔλαβε τό ὄνομα Ἐπιφάνιος, πρός τιμή τοῦ 
ἐφόρου καί προστάτου τῆς τοπικῆς μας  
Ἐκκλησίας Ἁγίου Ἐπιφανίου. Μεταξύ 
πολλῶν ἱεροψαλτῶν, τό ἱερό ἀναλόγιο 
κόσμησε μέ τήν παρουσία του καί  
ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή, Κυριάκος Ψάλτης. 

Στήν ὁμιλία του ὁ Πανιερώτατος 
ἀναφέρθηκε στή σπουδαιότητα καί τήν 
ἱστορικότητα τῆς χειροτονίας στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Νάπας, ἀφοῦ εἶναι ἡ πρώτη 
χειροτονία, ἀλλά καί λειτουργία, στή 

σύγχρονη ζωή τῆς Μονῆς. Ἐπίσης, τόνισε 
τήν ὑψηλή ἐκκλησιαστική συνείδηση καί 
τό ἦθος τοῦ διακόνου καί ἐξέφρασε τήν 
πίστη καί προσδοκία ὅτι ὁ νέος κληρικός 
θά ἀνταποκριθεῖ πλήρως στίς προκλήσεις 
τῶν καιρῶν καί θά ἐπιτελέσει τό ἱερατικό 
του ἔργο μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση. 

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ νέος διά-
κονος, ἐμφανῶς συγκινημένος τόνισε 
χαρακτηριστικά «Ὁ εἰσερχόμενος στήν 
ἱερωσύνη, ὀφείλει νά εἶναι λύχνος τόν 
ὁποῖον «ἄπτει ὁ Θεός καί τίθησιν ἐπί 
λυχνίας τῆς ἑαυτοῦ φωτοφόρου καθέδρας, 
ἵνα ἑξαστράπτῃ φωτισμός τῇ ἐκκλησίᾳ».  
Ὁ κληρικός καί δεῖ περισσότερο, ὁ ἄγαμος 
κληρικός, βαδίζει σέ τεντωμένο σχοινί. 
Κρίνεται ἀπό τόν Θεό αὐστηρότερα, 
γιατί ζητάει καί ἀπαιτεῖ ὁ Θεός ἀπό αὐτόν 
περισσότερα. Πρέπει νά καταφέρει νά 
ἐπιτελέσει σωστά τό ἔργο του, γιά νά ἔχει 
ἀνεπίληπτη τήν κρίση του ἀπό τόν Θεό. 
Καί αὐτό ἐπιτυγχάνεται πρωτίστως μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν δικό του ἀγώνα, 
ὑπό τήν πνευματική χειραγώγηση ἐμπείρου 
πατρός καί μέ τήν ἀγάπη καί ἐπαγρύπνηση 
τοῦ Ἐπισκόπου του.

Τέλος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνέ-
τειναν στή μέχρι σήμερα πορεία του, 
τόσο ἀπό τό οἰκογενειακό ὅσο καί ἀπό 
τό ἐκκλησιαστικό περιβάλλον.

Μαρία Πέτρου

Χειροτονία Διακόνου Ἐπιφανίου Παπαντωνίου
19-7-2014

Στιγμιότυπα ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Ἐπιφανίου.
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Τήν Κυριακή, 3 Αὐγούστου 2014, ὁ Παν-
ιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος προεξῆρ-
χε τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό 
ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. 
Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειρο-
τονία τοῦ π. Ἀνδρέα Παπαμιχαήλ,  
ὁ ὁποῖος διακόνησε ὡς προσωπικός διά-
κονός του γιά τρία συναπτά ἔτη.

Κατά τήν ὁμιλία του ὁ Πανιερώτατος 
σχολίασε τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς 
ἡμέρας πού ἀναφερόταν στό θαῦμα τοῦ 
πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί 
τῶν δύο ψαριῶν. Ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων 
πώς ἡ προτροπή τότε τοῦ Κυρίου πρός 
τούς μαθητές «δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» 
ἀπευθυνόταν τή στιγμή ἐκείνη καί πρός 
τόν μέλλοντα χειροτονηθῆναι. Τόνισε πρός 
αὐτόν πώς τήν πιό πάνω προτροπή πρέπει 
νά ἔχει πάντα κατά νοῦ, ἱερουργώντας τό 
Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τά 
ἄλλα μυστήρια, χωρίς νά ξεχνᾶ, ἰδιαίτερα 
τή δύσκολη αὐτή περίοδο πού διάγει 
ὁ τόπος μας, καί τήν ἀνάγκη κοινωνικῆς 
προσφορᾶς.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ π. Ἀνδρέας 
μεταξύ ἄλλων εὐχαρίστησε ἀπό κέντρου 
καρδίας τόν Πανιερώτατο, λέγοντας:  
«Τό ἄδολο ἐνδιαφέρον σας ἀπό τήν πρώτη 
στιγμή πού σᾶς γνώρισα, μέ συγκίνησε.  
Ἡ πατερική ποιμαντική σας μέ παρεκίνησε 
καί μέ ἔπεισε στοῦ ἱεροῦ κλήρου τίς τάξεις 
νά εἰσέλθω. Ἡ πατρική πρόνοιά σας μέ 
ὅρισε νά διακονήσω κοντά σας ἐπί τρία 
συναπτά ἔτη. Ἡ διακονία μου δίπλα σας, 
σεπτέ Ποιμενάρχα μας, ἀποτέλεσε γιά 
ἐμένα Πανεπιστήμιον μέγαν: τά ἔντονα 
λειτουργικά βιώματα, ἡ ἀκριβής τάξη,  
οἱ νουνεχεῖς συμβουλές σας, νιώθω ὅτι 
θά φέρουν ἀνεξίτηλα τό ἀποτύπωμά τους 
στῆς ψυχῆς μου τά βάθη».

Εὐχόμαστε στόν νέο πρεσβύτερο τῆς 
Μητροπόλεώς μας καλή δύναμη καί καλή 
διακονία στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου. 

Μαρία Πέτρου

Χειροτονία Πρεσβυτέρου Ἀνδρέα Παπαμιχαήλ
3-8-2014

Στιγμιότυπα ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου Ἀνδρέα Παπαμιχαήλ.
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Μέ ἱερή κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια, 
ἑορτάστηκε ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Κωνσταντίας-
Ἀμμοχώστου. Σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς 

ἐλεύθερης ἐπαρχίας μας οἱ πιστοί συμ- 
μετεῖχαν στίς ἱερές ἀκολουθίες ἐναπο-
θέτωντας τίς προσευχές καί τήν ἐλπίδα 
τους πρός τήν Παντάνασσα Μητέρα μας.

Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στή Μητρόπολη Κωνσταντίας
καί χειροθεσία Πρωθιερέων

15-8-2014

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως  
τῆς Θεοτόκου στό ἐξωκλήσι τῆς Παναγιώτισσας στό Παραλίμνι.

Ἀπό τήν χειροθεσία τῶν δύο Πρωθιερέων.
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Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κων-
σταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος 
χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ 
στό ἐξωκλήσι τῆς Παναγιώτισσας στόν 
Πρωταρά, ὅπου ψάλθηκαν καί τά Ἐγκώμια 
ἐπί τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας μας. Στό 
τέλος ὁ Πανιερώτατος προχείρισε σέ 
Πρωθιερεῖς τούς πρεσβυτέρους Ἀλέξιο 
Αὐσιέβιτς καί Δανιήλ Ἄγκελ, οἱ ὁποῖοι 
ἐξυπηρετοῦν τή Ρωσική καί Ρουμανική 
ἐνορία ἀντίστοιχα, στήν Ἱερά μας Μητρό-
πολη. 

Τήν Παρασκευή τό πρωί, κυριώνυμο 
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου, ὁ Πανιερώτατος χοροστάτησε στόν 
Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικής 
Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό ναό Παναγίας Ἐλεούσης στό Λιοπέ- 
τρι. Πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχε μέ κατά-
νυξη στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Κάκια Ττάκκα 

Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό ναό Παναγίας Ἐλεούσης Λιοπετρίου.
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Τή Δευτέρα, 18 Αὐγούστου 2014, 
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Οἰκονόμος Ἀνδρέας 
Παπασεραφείμ, πού ὑπηρέτησε τόν Ἱερό 
ναό Παναγίας Ἐλεούσης καί ὁλόκληρη τήν 
κοινότητα Λιοπετρίου γιά πάνω ἀπό μισό 
αἰώνα. Ὁ π. Ἀνδρέας χαρακτηριζόταν ἀπό 
τή βαθιά πίστη του, τήν ταπεινότητα καί 
τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, τούς ἁγίους ἀλλά 
καί πρός τό ποίμνιό του. Ἀνάλωσε τόν 
ἑαυτό του στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας 
καί τοῦ πλησίον, ἀντιμετωπίζοντας πολλές 
φορές δυσκολίες καί ἀντιξοότητες. Ἦταν 
ἰδιαίτερα ἀγαπητός καί σεβαστός στό 
ποίμνιό του, τό ὁποῖο ὑπεραγαποῦσε 
καί ὑπηρετοῦσε, προσπαθώντας πάντα 
γιά τό καλύτερο. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία 
τελέστηκε τήν Τετάρτη, 20 Αὐγούστου 
2014, στόν Ἱερό ναό Παναγίας Ἐλεούσης 
στό Λιοπέτρι, προϊσταμένου τοῦ Πανι-
ερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας  
κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατούμενου 
ἀπό πλειάδα ἱερέων.

Μαριλένα Κοντογιώργη

Ἐκδημία Ἱερέως Οἰκονόμου Ἀνδρέα Παπασεραφείμ
18-8-2014

Ὁ μακαριστός Οἰκονόμος Ἀνδρέας Παπασεραφείμ.
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Ὁ Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικῶν 
«Παναγία» Δερύνειας συμπληρώνει φέ-
τος τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή του 
καί ἔτσι τήν Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 
2014, μετά τόν Ἑσπερινό τῶν Γενεθλί-
ων τῆς Παναγίας, πραγματοποιήθηκε 
ἐκδήλωση γιά τά τριαντάχρονα τοῦ Συν-
δέσμου, στό προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Παναγίας στή Δερύνεια. Στήν ἐκδήλωση 
ἔγινε ἀναφορά στό χρονικό τοῦ Συνδέ-
σμου ἀπό τήν ἵδρυσή του μέχρι σήμερα. 
Ὁμιλήτριες ἦταν ἡ κα Μαρία Μουζούρη 
καί ἡ κα Παναγιώτα Παρασκευᾶ, πού 
ὑπῆρξαν ἰδρυτικά μέλη καί πρόεδροι τοῦ 
Συνδέσμου, καθώς καί ἡ νῦν πρόεδρος τοῦ 
Συνδέσμου κα Λυσιμάχη Πολυκάρπου.  
Οἱ ὁμιλήτριες ἀναφέρθηκαν στό πνευμα-
τικό ἔργο πού ἐπιτέλεσε καί ἐπιτελεῖ μέ-
χρι σήμερα ὁ Σύνδεσμος, καθώς καί στήν 
ἱστορία, τήν προσφορά καί τήν ἐνεργό 
καί πολυποίκιλη δράση του. Ἀκούστηκαν 
ἀκόμη τραγούδια ἀπό τή χορωδία τοῦ Συν-
δέσμου, καθώς ἐπίσης καί βυζαντινοί ὕμνοι 
καί τό ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας. 

Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή διπλωμάτων 
στά ἱδρυτικά μέλη καί συνεργάτες τοῦ 
Συνδέσμου καί τέλος, μικρή δεξίωση μέ 
ἐδέσματα πού ἑτοίμασαν μέλη τοῦ Συν-
δέσμου. 

Μαριλένα Κοντογιώργη

Τριαντάχρονα Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν 
«Παναγία» Δερύνειας

7-9-2014

Ὁ Πρωτ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, ἱδρυτής 
τοῦ Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν «Πανα-
γία» Δερύνειας, ἡ σημερινή πρόεδρος κα Λυσιμάχη 
Πολυκάρπου καί ὁ Δήμαρχος Δερύνειας κ. Ἄντρος 
Καραγιάννης.

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση.
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Στό πλαίσιο τῶν καθιερωμένων ἑορτασμῶν, 
γνωστῶν καί ὡς «Δημήτρια», τῆς ἐνορίας τοῦ 
ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου τελέστηκαν καί 
τόν φετινό Ὀκτώβριο πλῆθος ἐκδηλώσεων πρός 
τιμή τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου. 

Τό Σάββατο, 11 Ὀκτωβρίου, πραγματοποι-
ήθηκε στό προαύλιο τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου 
Δημητρίου, πανηγύρι χαρᾶς καί ἀγάπης μέ 
παιχνίδια καί δραστηριότητες γιά μικρούς καί 
μεγάλους. Μέ πολύ μεράκι καί ὄρεξη διάφοροι 
φίλοι καί συνεργάτες τῆς ἐνορίας προσέφεραν 
ἀφιλοκερδῶς τίς ὑπηρεσίες τους. Τά καθα-
ρά ἔσοδα τῆς ἐκδήλωσης διατέθηκαν γιά τήν 
ἀποπεράτωση τοῦ πνευματικοῦ κέντρου «Ἅγιος 
Δημήτριος». 

Τήν Τετάρτη καί Πέμπτη, 15 καί 16 Ὀκτω-
βρίου, πραγματοποιήθηκε πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου στό Soccer Τown, στό ὁποῖο πῆραν μέ-
ρος ἐρασιτεχνικές ὁμάδες. Νικήτρια ἀναδείχθηκε 
ἡ ὁμάδα τῆς ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων. Τά ἔσοδα ἀπό 
τό φιλανθρωπικό αὐτό τουρνουά διατέθηκαν 
ἐπίσης γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ πνευματικοῦ 
κέντρου «Ἅγιος Δημήτριος».

Τό Σάββατο, 18 Ὀκτωβρίου, μετά τόν 
Ἑσπερινό τελέστηκε τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου 
Εὐχελαίου. 

Τήν Κυριακή, 19  Ὀκτωβρίου, πραγματοποιή-
θηκε λιτάνευση τῆς θαυματουργικῆς εἰκόνας τῆς 
Παναγίας τῆς Ἐσφαγμένης, μέ πλῆθος πιστῶν νά 
παρίστανται στόν ναό. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τῆς Ἐσφαγμένης, πού βρίσκεται στόν ἅγιο Δη-
μήτριο, εἶναι ἀντίτυπο τῆς εἰκόνας τῆς Ι. Μ. Μ. 
Βατοπαιδίου καί εἶναι δῶρο τῆς Μονῆς. 

Τήν Δευτέρα, 20 Ὀκτωβρίου, ὀργανώθηκε 
αἱμοδοσία στό Γυμνάσιο Παραλιμνίου εἰς μνήμη 
τοῦ Χρίστου Ψύλλου καί τοῦ Παναγιώτη Σω-
φρονίου γιά ἐνίσχυση τῆς Τράπεζας αἵματος τοῦ 
Δήμου Παραλιμνίου. Ἡ αἱμοδοσία αὐτή ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία, ἐφόσον μεγάλος ἀριθμός 
αἱμοδοτῶν παρευρέθηκε ἐκεῖ. 

Τό Σάββατο, 25 Ὀκτωβρίου, παραμονή τῆς 
ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου, πραγματοποιή-
θηκε πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός καί 
λιτάνευση τῆς εἰκόνας τοῦ ἁγίου Δημητρίου. 
Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. 
Βασίλειος. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγ-
ματοποιήθηκε ἀγορά τροφίμων ἀπό τόν Χρι-
στιανικό Σύνδεσμο Γυναικῶν. Κατά τήν ἀγορά 
πωλήθηκαν διάφορα ἐδέσματα, τά ἔσοδα τῶν 
ὁποίων διατέθηκαν ὑπέρ τῆς ἀνέγερσης τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου. 

Τήν Κυριακή, 26 Ὀκτωβρίου, ἀνήμερα 
τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου τελέστη-
κε ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας 
προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Βασίλειος. Ἀνήμερα τῆς Πανήγυρης τοῦ ναοῦ 
μας ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας τίμησε 
τούς, μέχρι τώρα, τρεῖς μεγάλους δωρητές τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου προσφέροντάς τους τήν 
εἰκόνα τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Τό ἀπόγευμα τελέ-
στηκε Παράκληση στόν ἅγιο Δημήτριο. 

 Τέλος, τήν Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, μετά τή 
Θεία Λειτουργία τελέστηκε μνημόσυνο, κατά τό 
ὁποῖο μνημονεύθηκαν οἱ κτίτορες τῆς ἐκκλησίας 
τοῦ ἁγίου Δημητρίου. 

 Ὅλες οἱ πιό πάνω ἐκδηλώσεις, ἀγκα-
λιάστηκαν ἀπό τό εὐσεβές πλήρωμα τοῦ Δήμου 
Παραλιμνίου καί τῆς περιοχῆς καί σημείωσαν 
μεγάλη ἐπιτυχία. 

Λαζάρω Καλλῆ

«Δημήτρια 2014» ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου

Ὀκτώβριος 2014
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Πραγματοποιήθηκε, ἀπό τίς 2 μέχρι 
καί τίς 9 Νοεμβρίου 2014, ἡ «3η Διεθνής 
Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου», τήν ὁποία διορ-
γάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κωνσταντίας 
καί Ἀμμοχώστου στήν πλατεία τῆς Μη-
τροπόλεως στό Παραλίμνι.  Ἡ  Ἔκθεση εἶχε 
ὡς θέμα «40 χρόνια κατοχῆς. Δέν ξεχνῶ!». 
Τό θέμα δόθηκε μέ ἀφορμή τό θλιβερό γε-
γονός τῆς συμπλήρωσης τῶν 40 χρόνων 
ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή. Ἡ  Ἔκθεση 
τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α. Μ. τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου 
καί τῆς Α. Ε. τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδη.    
Ἡ  Ἔκθεση φιλοξένησε ἐκδοτικούς οἴκους 
καί βιβλιοπωλεῖα ἀπό τήν Κύπρο καί τό 
ἐξωτερικό.

Στό πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης πραγμα-
τοποιήθηκαν ποικίλες πολιτιστικές 
καί καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις, διαλέ-
ξεις, ὁμιλίες καί παρουσιάσεις βιβλίων. 
Ἐπιστήμονες, ἐκπαιδευτικοί, μαθητές 
καί φίλοι τοῦ βιβλίου ἐπισκέφθηκαν τήν 
Ἔκθεση. Στόν χῶρο τῆς Ἔκθεσης λει-
τούργησε καί ἔκθεση φωτογραφιῶν τῶν 
κατεχόμενων ἐκκλησιαστικῶν μνημεί-
ων τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου. Ἡ ἔκθεση τῶν κατεχόμενων 
μνημείων ἀναδεικνύει τήν μεγάλη κατα-
στροφή τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς 
ἀπό τόν Τοῦρκο εἰσβολέα. Στίς γραμμές 
πού ἀκολουθοῦν ἐπιχειροῦμε ἕνα σύντομο 

ὁδοιπορικό, παρουσιάζοντας συνοπτικά 
τίς ἐκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τή διάρκεια τῆς 3ης Διεθνοῦς  Ἔκθεσης 
Βιβλίου Κύπρου.

Τήν Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014, παρα-
μονή τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τελέ-
στηκαν σέ πανηγυρικό κλίμα τά ἐγκαίνια 
τῆς «3ης Διεθνοῦς  Ἔκθεσης Βιβλίου Κύ-
πρου». Τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο ἐκπροσώπησε 
στά ἐγκαίνια ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος καί τόν  Ἐξοχότατο 
Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας  
κ. Νίκο Ἀναστασιάδη ὁ  Ἔντιμος  Ἐπίτροπος 
Προεδρίας γιά Ἀνθρωπιστικά Θέματα καί 
Θέματα Ἀποδήμων κ. Φώτης Φωτίου.

Τῶν ἐγκαινίων προηγήθηκε Ἀρχιερατικό 
Συλλείτουργο στόν  Μητροπολιτικό ναό 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, προ-
ϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου  
κ. Βασιλείου. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἀρκαδίας κ. Βασίλειος 
(Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας) καί ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγό-
ριος.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία κλῆρος καί 
λαός πορεύθηκαν στόν χῶρο τῆς  Ἔκθεσης 
γιά τά ἐγκαίνιά της. Τά ἐγκαίνια τέλεσαν, 
ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου,  
ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος 
καί ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Δημο-
κρατίας, ὁ κ. Φώτης Φωτίου. Ἀκολούθως 

3η Διεθνής Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου

«40 Χρόνια Κατοχῆς - Δέν Ξεχνῶ»
2-9 Νοεμβρίου 2014
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πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στήν ἔκθεση 
φωτογραφίας κατεχόμενων μνημείων τῆς 
μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κωνσταντίας 
– Ἀμμοχώστου, πού λειτουργοῦσε παράλ-
ληλα στόν χῶρο τῆς  Ἔκθεσης, ἀπό τόν 
ἀρχιτέκτονα κ. Ἀνδρέα Οἰκονόμου καί τόν 
φιλόλογο κ. Ἄγγελο Σμάγα.

Κατά τή δεύτερη μέρα τῆς Ἔκθεσης, 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 
λειψάνων τοῦ ἁγίου Γεωργίου (3 Νοεμ-
βρίου), πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μέ 
ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ἀρκαδίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας 
κ. Βασίλειο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε 
τό θέμα «Οἱ σύγχρονοι διωγμοί τῶν 
Χριστιανῶν». Ἀφοῦ προέβη σέ ἱστορική 
ἀναδρομή στούς διωγμούς πού ὑπέστησαν 
οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, τόνισε ὅτι οἱ ἐν 
λόγῳ ἄνθρωποι θυσιάστηκαν γιά τόν 
Χριστό πρόθυμοι, φανερώνοντας ἔτσι τήν 
ὀρθότητα τῆς πίστεως πού κληρονόμησαν 
ἀπό τόν Κύριο. Κατ’ ἐπέκταση ἐπεσήμανε 
πώς οἱ διωγμοί γίνονται ἐναντίον ὄχι 
μόνο τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀρχές. Ἀναφέρθηκε 
ἐπίσης στήν Ἀραβική Ἄνοιξη, ὅπου οἱ Μου-
σουλμάνοι βασανίζουν, φυλακίζουν καί 
σφάζουν Χριστιανούς. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση 
ἔκλεισε μέ καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἀπό 
τόν Πολιτιστικό Σύλλογο «Ἀνεμόεσσα» 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου. Τό πρόγραμμα ἔφερε τόν 
τίτλο «Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης - Ἀφιέρωμα 
στήν Κυπριακή Δημιουργία».           

Τήν ἑπόμενη μέρα, Τρίτη 4 Νοεμ-
βρίου, μαθητές τοῦ ἰδιωτικοῦ σχολεί-
ου Xenion High School, παρουσίασαν 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα - ἀφιέρωμα μέ 
τίτλο «Ἀμμόχωστος τῶν ἀφροκάμωτων 
φιλιῶν». Τό ἐν λόγῳ πρόγραμμα περιλάμ-

βανε ἀποσπάσματα ἀπό ἔργα καταξιω-
μένων συγγραφέων καί ποιητῶν, καθώς 
καί τραγούδια ἄμεσα συνδεδεμένα μέ 
τόν πόνο καί τήν προσφυγιά πού προκά-
λεσε ἡ τουρκική ἐπέλαση τοῦ 1974. Τήν 
ἐκδήλωση πλαισίωνε ἕνα πλούσιο καλλι-
τεχνικό δρώμενο, μέ ἀναπαράσταση, χορό 
καί βιντεοπροβολές. Πλῆθος κόσμου πα-
ρακολούθησε τήν ἐκδήλωση, τήν ὁποία μέ 
μεράκι ἑτοίμασαν μαθητές καί καθηγητές 
τοῦ Xenion High School, στούς ὁποίους 
ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Τήν τέταρτη κατά σειρά μέρα τῆς 
Ἔκθεσης (Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου) πραγ-
ματοποιήθηκε διάλεξη μέ θέμα «Οἱ φωνές 
τῆς Κυπριακῆς Παράδοσης», μέ εἰσηγητή 
τόν μελετητή – ἐρευνητή τῆς κυπριακῆς 
μουσικῆς παράδοσης κ. Μιχάλη Χατζημι-
χαήλ. Ὁ κ. Χατζημιχαήλ ἀναφέρθηκε στίς 
διάφορες «φωνές» τῆς κυπριακῆς μουσικῆς 
παράδοσης. Ἐξήγησε ὅτι τήν ὀνομασία 
τους τήν λαμβάνουν ἀπό κάποια περιοχή, 
ἀπό κάποιο χωριό ἤ πόλη ἤ ἀπό κάποιο 
τοπωνύμιο. Ὁ κ. Χατζημιχαήλ μάλιστα, 
τόνισε ὅτι σέ μεγάλο βαθμό ἡ κυπριακή 
μουσική παράδοση ἐπηρεάστηκε ἀπό τή 
βυζαντινή μουσική. Ἡ βραδιά ἔκλεισε μέ 
σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἀπό τό 
μουσικό σχῆμα τοῦ κ. Μιχάλη Χατζημι-
χαήλ, ὁ ὁποῖος ἐρμήνευσε  τραγούδια τῆς 
κυπριακῆς παράδοσης, τά ὁποῖα δυστυχῶς 
μέσα στή λαίλαπα τῶν καιρῶν, τείνουν νά 
λησμονηθοῦν.

Τήν ἑπόμενη μέρα, Πέμπτη 6 Νοεμ-
βρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ δεύτερη διά- 
λεξη τοῦ «Σαλαμίνιου Ἐλεύθερου Πα-
νεπιστημίου Ἀμμοχώστου», μέ θέμα «40 
Χρόνια Κατοχῆς. Δέν ξεχνῶ!». Ἡ διάλεξη 
εἶχε μορφή συζήτησης στρογγυλῆς τρα-
πέζης μέ εἰσηγητές τόν Ἐπίτροπο Προ-
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εδρίας γιά Ἀνθρωπιστικά Θέματα καί 
Θέματα Ἀποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, τόν 
Καθηγητή τοῦ Τμήματος Λογιστικῆς καί 
Χρηματοοικονομικῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Κύπρου Δρα Σταῦρο Ζένιο καί τόν 
Δημοσιογράφο – Πολιτικό Ἀναλυτή καί 
Πρόεδρο τοῦ Ὁμίλου Προβληματισμοῦ 
γιά τόν Ἐκσυγχρονισμό τῆς Κοινωνίας 
μας (ΟΠΕΚ) κ. Κυριάκο Πιερίδη. Συντο-
νιστής τῆς συζήτησης ἦταν ὁ Δρ Γεώρ-
γιος Κάκκουρας, Διευθυντής Σχολείων 
Μέσης Ἐκπαίδευσης. Πρῶτος μίλησε ὁ 
κ. Φώτης Φωτίου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
στίς προκλήσεις τῶν Τούρκων στήν κυ-
πριακή ΑΟΖ καί στό τί μέλλει γενέσθαι 
ἀναφορικά μέ τό θέμα αὐτό. Τόνισε τήν 
ἀνάγκη γιά ἑνότητα στίς δύσκολες αὐτές 
στιγμές. Ἀκολούθως τόν λόγο πῆρε ὁ κ. 
Σταῦρος Ζένιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό 
κατά πόσο τά συμφέροντα τῆς Κύπρου 

ταυτίζονται μέ τά συμφέροντα τῶν συμμά-
χων μας, Εὐρωπαίων. Τελευταῖος ὁμιλητής 
τῆς βραδιᾶς ἦταν ὁ κ. Κυριάκος Πιερίδης,  
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό πῶς ἡ νέα γενιά 
ἀντιμετωπίζει τά σαράντα χρόνια κατοχῆς 
καί πῶς βιώνει τό σύνθημα «Δέν ξεχνῶ».

Ἀκολούθησε γόνιμη συζήτηση μεταξύ 
τοῦ ἀκροατηρίου καί τῶν εἰσηγητῶν καί 
στή συνέχεια πλούσιο μουσικό πρόγραμμα 
ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο «Ρωμηο-
σύνη» μέ τίτλο «Σεργιάνι Ρωμηοσύνης». 
Ἀκούστηκαν ὑπέροχα τραγούδια καί ὕμνοι. 
Τήν ὅλη ἐκδήλωση παρακολούθησε μέ 
ἀμείωτο ἐνδιαφέρον πλῆθος κόσμου.

Τήν ἕκτη μέρα τῆς  Ἔκθεσης (Παρα-
σκευή, 7 Νοεμβρίου), παρουσιάστηκε μου-
σικοχορευτικό πρόγραμμα, ὡς ἐκδήλωση 
μνήμης καί διαμαρτυρίας γιά τή 40χρονη 
τουρκική  κατοχή τμήματος τῆς πατρίδας 
μας, ἀπό διάφορα πολιτιστικά σύνολα τῆς 

Τά εγκαίνια τέλεσαν ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος 
καί ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὁ κ. Φώτης Φωτίου
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περιοχῆς. Στήν ἐκδήλωση πού εἶχε ὡς τίτλο 
«Νησί πικρό, Νησί γλυκό» συμμετεῖχαν  
ἡ Χορωδία «Μελιζόνα» τοῦ Δήμου Πα-
ραλιμνίου, ἡ Φιλαρμονική Μπάντα 
«Ἁρμονία» τοῦ Δήμου Παραλιμνίου, τό 
Χορευτικό Συγκρότημα «Κίμων» Ξυλοτύ-
μπου, ἡ Σχολή Χοροῦ «Passion Dance» καί 
τό Λύκειο Παραλιμνίου. Στήν ἐκδήλωση 
τραγούδησαν ὁ Μιχάλης Χατζημιχαήλ, ἡ 
Ξένια Χατζημιχαήλ, ὁ Μάρκος Γιώργατσος, 
ὁ Θεόδουλος Παπαγεωργίου, ἡ Δήμητρα 
Χατζημιχαήλ, ἡ Χρυστάλλα Μαυρουδή καί 
ὁ Κυριάκος Μαρκουλλής.

Τό πρωί τῆς ἑπόμενης μέρας, Σάβ-
βατο 8 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
ἐπίσκεψη ἀπό παιδιά τῶν Κατηχητικῶν 
Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κων-
σταντίας καί Ἀμμοχώστου. Τούς νεαρούς 
ἐπισκέπτες καλωσόρισε ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, 
ἐνῶ στή συνέχεια εἶχαν τήν εὐκαιρία νά 
ξεναγηθοῦν στήν ἔκθεση φωτογραφιῶν 
τῶν κατεχόμενων ἐκκλησιαστικῶν μνημεί-
ων καί νά ἐπισκεφθοῦν τά περίπτερα τῆς 
«3ης Διεθνοῦς  Ἔκθεσης Βιβλίου Κύπρου».

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἔγινε ἡ 
παρουσίαση τῶν βιβλίων τοῦ Εὐαγόρα 
Παλληκαρίδη «Τό Κόκκινο Τετράδιο» 
καί «Ἄν θές νά μάθεις νέα μου» τῶν 
ἐκδόσεων «Ἐν Τύποις». Τά βιβλία παρου-
σίασε ὁ κ. Σάββας Κόκκινος. Ἀκολούθησε 
καλλιτεχνική ἐκδήλωση μέ τίτλο «Δέν 
ξεχνῶ - Διεκδικῶ». Στήν ἐκδήλωση αὐτή 
συμμετεῖχαν μαθητές τοῦ Λυκείου Πα-
ραλιμνίου, τοῦ Λυκείου Κοκκινοχωρίων 
καί τοῦ Μουσικοῦ Λυκείου Ἀμμοχώστου.  
Ἡ ἐκδήλωση εἶχε ὡς θέμα τά 40 χρόνια 
ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή καί τούς ἀγῶνες 
γιά ἀπελευθέρωση τῆς σκλαβωμένης μας 
γῆς. Χαιρετισμό ἀπηύθυνε στήν ἐκδήλωση  

ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου Παραλιμνίου  
κ. Ἀνδρέας Φιλίππου, ὁ ὁποῖος συνεχάρη 
τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνστα-
ντίας κ. Βασίλειο γιά τήν πρωτοβουλία 
αὐτή καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ὅλη 
συνεργασία.

Τήν τελευταία μέρα τῆς  Ἔκθεσης (Κυ-
ριακή, 9 Νοεμβρίου) τό πρωί, τελέστηκε 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Μητρο-
πολιτικό ναό Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, 
προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου. Κατά 
τή Θεία Λειτουργία  ἐξαγγέλθηκε ἀπό τόν 
Πανιερώτατο ἡ «4η Διεθνής Ἔκθεση Βιβλί-
ου Κύπρου», ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ 
ἀπό τίς 9 μέχρι τίς 16 Ὀκτωβρίου 2016.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἔγινε ἡ 
παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Γιάννη 
Παπαδάκη «Ἡ ἠχώ τῆς Νεκρῆς Ζώνης», 
πού ἀποτελεῖ ἕνα ὁδοιπορικό στή διαιρε-
μένη Κύπρο. Στή συνέχεια ἀκολούθησε 
καλλιτεχνική ἐκδήλωση μέ τίτλο «Αὐτός 
ὁ κόσμος ὁ μικρός… ὁ Μέγας», ἀπό τήν 
Θεατρική Ὁμάδα «Δημιουργεῖν».  Μέ τό 
πέρας τῆς ἐκδήλωσης ἔκλεισε τίς πύλες 
της ἡ 3η  Διεθνής  Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου.

Ἡ «3η Διεθνής  Ἔκθεση Βιβλίου Κύ-
πρου», ἡ ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ πλέον 
ὡς θεσμός, παρουσίασε τήν ἀνάλογη καί 
περισσότερη ἐπιτυχία πού εἶχαν οἱ προη-
γούμενες δύο  Ἐκθέσεις πού πραγματοποι-
ήθηκαν τό 2010 καί 2012. Αναμφίβολα ἡ 
ἐν λόγῳ  Ἔκθεση ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό 
πολιτιστικό καί πνευματικό γεγονός γιά 
τόν τόπο μας. Τό ραντεβού ἀνανεώνεται 
λοιπόν γιά τήν ἑπόμενη  Ἔκθεση, τό 2016!

Ρένος Κωνσταντίνου
Λαζάρω Παναγιώτου

Μαριλένα Κοντογιώργη
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Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ φθάσαμε 
σέ αὐτή τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τῆς 
Γ΄ Διεθνοῦς  Ἐκθέσεως Βιβλίου Κύπρου, 
ὅπως εἴχαμε ἐξαγγείλει τή διοργάνωσή της 
ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Β΄ Διεθνοῦς 
Ἐκθέσεως πρίν δύο χρόνια. Εὐχαριστῶ 
τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί 
τόν Μακαριότατο Ἀρχιεπίσκοπο γιατί 
εὐαρεστήθηκαν ὅπως ἡ  Ἔκθεση τεθεῖ ὑπό 
τήν αἰγίδα τους.

Βεβαίως, εὐχαριστῶ τόν Προεδρι-
κό Ἐπίτροπο γιά ἀνθρωπιστικά θέματα 
καί ἀγαπητό φίλο κ. Φώτη Φωτίου πού 
ἐκπροσωπεῖ τόν Πρόεδρο σήμερα καί θά 
τελέσει ἐντός ὀλίγου τά ἐγκαίνια, ὅπως 
ἐπίσης καί τόν Θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, ἐκπρόσωπο τοῦ 
Μακαριοτάτου στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων. 

Κρίναμε σκόπιμο αὐτή τή φορά νά 
ἀφιερώσουμε τήν Ἔκθεση στό θλιβερό 
γεγονός γιά τήν πατρίδα μας τῶν 40 χρό-
νων κατοχῆς ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Τουρ-
κίας τό 1974. Γι’ αὐτό ἄλλωστε τελέσαμε 
τά μνημόσυνα ὅλων ἐκείνων πού βρῆκαν 
τραγικό θάνατο κατά τή διάρκεια τῆς 
Εἰσβολῆς ἤ καί ἔπεσαν ἡρωικά κατά τή δι-
άρκεια τῶν μαχῶν κατά τοῦ εἰσβολέα. Ἔτσι, 
καί τό τελευταῖο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ 
τῆς Μητροπόλεως εἶναι ἀφιερωμένο στό 
ἴδιο θέμα. Ἄν καί ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος 
ἔγινε πρό καιροῦ, πιστεύουμε ὅτι δέν θά 
μποροῦσε νά ὑπάρχει πιό ἐπίκαιρο θέμα 

ἀπό αὐτό, δεδομένων τῶν συνεχῶν ἰταμῶν 
προκλήσεων τῆς Τουρκίας κατά τῆς Κύ-
πρου καί τώρα, μετά ἀπό τίς ἀντιδράσεις 
καί τό συντονισμό τῶν ἐνεργειῶν μεταξύ 
Ἑλλάδας καί Κύπρου, ἄρχισε νά προκαλεῖ 
ἀκόμα καί τήν Ἑλλάδα. Ἔτσι, γύρω ἀπό τό 
κεντρικό αὐτό θέμα ἔχουν ὀργανωθεῖ οἱ 
ποικίλες ἐκδηλώσεις πού περιλαμβάνο-
νται στό πρόγραμμα καί πλαισιώνουν τήν 
ἔκθεση τοῦ βιβλίου.

Ἄν καί τίς ἐκδηλώσεις αὐτές μπορεῖτε 
νά τίς δεῖτε στό πρόγραμμα πού ἔχει κυ-
κλοφορήσει εὐρέως, νά μοῦ ἐπιτραπεῖ, 
χωρίς νά θέλω νά σᾶς κουράσω αὐτή τή 
στιγμή, νά ἀναφέρω μερικές στίς ὁποῖες 
ἐμπλέκονται ἀξιόλογοι προσκεκλημένοι 
μας.

Πρῶτα νά ἀναφέρω τήν ὁμιλία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτη 
Ἀρκαδίας κ. Βασιλείου ἀπό τό Πατριαρχεῖο 
τῆς Ἀντιοχείας μέ τό φλέγον σήμερα θέμα: 
«Οἱ σύγχρονοι διωγμοί τῶν Χριστιανῶν». 
Ἡ Μητρόπολη τοῦ Σεβασμιωτάτου περι-
λαμβάνει ἐδάφη μέσα στή Συρία καί μέσα 
στό Λίβανο καί ζεῖ καθημερινά τό δρά-
μα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί κυρίως τῶν 
διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν στήν περιοχή 
αὐτή πού ἐμεῖς παρακολουθοῦμε στούς 
δέκτες τῶν τηλεοράσεων ἀλλά βεβαίως ζή-
σαμε ὄχι μόνο μέ τήν Εἰσβολή καί κατοχή 
ἀλλά καί διαχρονικά. Τόν εὐχαριστῶ γιατί 
πρόθυμα ἀποδέχθηκε τήν πρόσκλησή μας 

Εἰσαγωγική ὁμιλία  
τῆς Γ'  Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Βιβλίου Κύπρου

Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου
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νά ἔλθει αὐτές τίς μέρες γιά νά λειτουργή-
σουμε καί νά μᾶς μιλήσει γιά τό καυτό καί 
ἐπίκαιρο αὐτό θέμα.

Τό καθ’ αὐτό θέμα τῆς Ἐκθέσεως «40 
Χρόνια Κατοχῆς. Δέν ξεχνῶ» θά συζητηθεῖ 
τήν Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Ἡ στρογγυλή 
τράπεζα πού ἔχει ὀργανωθεῖ ἀποτελεῖ 
ἐπιπρόσθετα μία ἀπό τίς μηνιαῖες διαλέ-
ξεις τοῦ Σαλαμίνιου Ἐλεύθερου Πανεπι-
στημίου Ἀμμοχώστου. Στή συζήτηση θά 
λάβουν μέρος ὁ Ἐπίτροπος Προεδρίας 
γιά Ἀνθρωπιστικά Θέματα καί Θέματα 
Ἀποδήμων κ. Φώτης Φωτίου, ὁ καθηγητής 
καί πρώην Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Σταῦρος Ζένιος, ὁ δημοσιογρά-
φος κ. Κυριάκος Πιερίδης καί ὁ Διευθυντής 
Σχολείων Μέσης  Ἐκπαίδευσης κ. Γεώργιος 
Κάκκουρας.

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς  Ἐκθέσεως 
λαμβάνουν μέρος κατά σειρά συμμετοχῆς 
μέ καλλιτεχνικά προγράμματα ὁ Πολι-
τιστικός Σύλλογος «Ἀνεμόεσσα» τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
τό Xenion High School, τό Μουσικό σχῆμα 
τοῦ Μιχάλη Χατζημιχαήλ, ὁ Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ρωμηοσύνη, ἡ Χορωδία Νέων 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ Χορωδία «Μελι-
ζόνα» τοῦ Δήμου Παραλιμνίου, ἡ Φιλαρ-
μονική Μπάντα «Ἁρμονία», τό Χορευτικό 
Συγκρότημα «Κίμων» Ξυλοτύμπου καί ἡ 
Σχολή χοροῦ «Passion Dance». Ἐπίσης, 
τό Λύκειο Παραλιμνίου, τό Λύκειο Κοκ-
κινοχωρίων καί τό Μουσικό Λύκειο 
Ἀμμοχώστου θά παρουσιάσουν καλλιτε-
χνική ἐκδήλωση μέ θέμα: «Δέν ξεχνῶ – 
Διεκδικῶ».

Ἐξ ἄλλου, τό Συμβούλιο Νεολαίας 
τῆς Μητροπόλεώς μας ἔχει ἀναλάβει 
ἐξ ὁλοκλήρου τή διοργάνωση τῶν 
ἐκδηλώσεων τῆς ἐρχόμενης Κυριακῆς, 
τελευταίας ἡμέρας τῆς Ἐκθέσεως.

Θέλω νά ἐκφράσω τήν ἱκανοποίησή μου 
γιατί ὁ ἐκπαιδευτικός χαρακτήρας καί σκο-
πός τῆς  Ἐκθέσεως ἔχει ἐπιτευχθεῖ μέ τή δι-
οργάνωση ἐπισκέψεως τῆς  Ἐκθέσεως ἀπό 
ὅλα τά Σχολεῖα τῆς  Ἐπαρχίας μας καί ἀπό 
Σχολεῖα ἄλλων  Ἐπαρχιῶν. Ὡς ἐκ τούτου, 
εὐχαριστῶ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί τόν 
κ. Ὑπουργό προσωπικά γιά τό ἐνδιαφέρον 
πού ἐπέδειξε γιά τήν  Ἔκθεση καί γιά τήν 
ἄδεια πού παραχωρήθηκε στά Σχολεῖα γιά 
νά ἐπισκεφθοῦν τήν  Ἔκθεση.  Ἰδιαιτέρως, 
ὅμως εὐχαριστῶ τόν Ἐπιθεωρητή Μέσης 
Παιδείας τῆς Περιοχῆς μας κ. Μιχάλη 
Λοϊζίδη γιά τήν ἄψογη συνεργασία πού 
εἴχαμε μαζί του γιά τήν ὀργάνωση τῶν 
ἐπισκέψεων τῶν μαθητῶν, καθώς βέβαια 
καί τούς Διευθυντές τῶν Σχολείων μας ἕνα 
πρός ἕνα.

Εὐχαριστῶ καί τούς ἐκθέτες τῶν βι-
βλίων, εἴτε εἶναι ἐκδοτικοί οἶκοι εἴτε 
βιβλιοπωλεῖα, γιατί ἡ ἀθρόα καί συνεχῶς 
αὐξανόμενη συμμετοχή τους δικαιολογεῖ 
ἕνα παρόμοιο πολιτιστικό γεγονός.

Ἐπιπρόσθετα ἀναφέρω ὅτι μέσα στούς 
χώρους τῆς Ἐκθέσεως Βιβλίου ἔχουμε 
ὀργανώσει καί   Ἔκθεση Φωτογραφιῶν μέ 
θέμα «Ἕνας πολιτισμός ὑπό καταστροφή» 
πού παρουσιάζει τήν καταστροφή τῶν κα-
τεχομένων Ἐκκλησιαστικῶν μας μνημείων. 
Ἡ ἔκθεση αὐτή ἑτοιμάσθηκε ἀκόμα καί 
μέ ἔκδοση καταλόγου ἀπό τή Μητρόπο-
λή μας καί ἀπό συνεργάτες μας, ὅπως ὁ 
Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀντρέας Οἰκονόμου καί 
συνεργάτες τοῦ Γραφείου του καί ὁ καθη-
γητής κ. Ἄγγελος Σμάγας, σέ συνεργασία 
μέ τό Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας 
τῆς Μητροπόλεως, τοῦ ὁποίου προΐστα-
ται ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστῖνος καί 
ἔχει παρουσιασθεῖ μέ ἐπιτυχία γιά πρώτη 
φορά τίς τρεῖς τελευταῖες ἑβδομάδες στό 
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Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στή Γενεύη τῆς  Ἐλβετίας.

Ἡ Μητρόπολή μας, μέ τή διοργάνωση 
τῶν Ἐκθέσεων Βιβλίου θέλει νά κάνει μία 
πνευματική, πολιτιστική καί ἐκπαιδευτική 
προσφορά πρός τόν λαό μας. Ἔχει καταστεῖ 
συνείδηση ὅτι ἡ  Ἔκθεση Βιβλίου ἀποτελεῖ 
ἕνα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός γιά τήν 
Ἐπαρχία Ἀμμοχώστου ἐδῶ στό Παραλίμνι, 
εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν τῆς κοινωνικῆς σή-
ψης καί διαφθορᾶς, τῆς πνευματικῆς καί 
οἰκονομικῆς κρίσεως καί τῆς ἐπιδίωξης 
μόνο καί μόνο τῶν προσωπικῶν συμφε-
ρόντων μέ κάθε τίμημα. Καθημερινῶς γι-
νόμαστε μάρτυρες τῶν κρουσμάτων τῆς 
διαφθορᾶς.

Ὅμως, θέλω νά τονίσω γιά πολλούς 
καί εὐνόητους λόγους, ὅτι ἡ πραγματο-
ποίησή της καθίσταται δυνατή μέ τή γεν-
ναιόδωρη εἰσφορά τῶν χορηγῶν μας. Μέ 
τίς εἰσφορές αὐτές ἔχουμε μειώσει στό 
ἐλάχιστο τό κόστος τῆς ὀργάνωσης. Γιά 
τό λόγο αὐτό ὀφείλουμε εὐχαριστίες στούς 
Χορηγούς μας. Θά βρεῖτε τά ὀνόματά τους 
ἀναρτημένα στό χῶρο τῆς  Ἔκθεσης. Θά 
ἀναφέρω μόνο τόν μεγάλο μας χορηγό 
τήν ἑταιρία technotent καί τόν ἰδιοκτήτη 
της κ. Γιώρκατσο πού, ὅπως καί στίς δύο 
προηγούμενες  Ἐκθέσεις, ἔτσι καί τώρα 
μᾶς προσφέρει δωρεάν τίς τέντες καί τούς 
διάφορους ἀναγκαίους ἐξοπλισμούς.

Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλουμε καί στόν 
κ. Δήμαρχο προσωπικά καί γενικότερα 
στό Δῆμο Παραλιμνίου γιά τήν τεχνική 
καί ὁποιαδήποτε ἄλλη στήριξη πού μᾶς 
προσφέρει μέσῳ τῶν ὑπηρεσιῶν του στή 
διοργάνωση τῆς  Ἐκθέσεως.

Νά μοῦ ἐπιτραπεῖ βεβαίως, χωρίς νά 
ξεχωρίσω κανέναν, νά εὐχαριστήσω καί 
ὅλους ἐκείνους πού ἐργάσθηκαν γιά τήν 
πραγματοποίηση τῆς  Ἐκθέσεως. Μπορεῖ 
νά εἶναι πολλοί ἀλλά γιά ἕνα τέτοιο γε-
γονός εἶναι λίγοι καί ἔτσι ἡ δουλειά πού 
ἔχει γίνει σέ κάθε τομέα καί μέ κάθε λε-
πτομέρεια εἶναι πολλή.  Ὅπως εἶναι φυ-
σικό, τό μεγαλύτερο μέρος τῆς εὐθύνης 
ἔχει ἐπωμισθεῖ τό προσωπικό τῆς Μη-
τροπόλεως. Ἡ προετοιμασία εἶχε ἀρχίσει 
ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς προηγούμενης 
Ἐκθέσεως. Σᾶς βεβαιώνω ὅτι ἐργάσθηκαν 
μέ περισσό ζῆλο καί ὄρεξη γιατί ἡ ἐπιτυχία 
τοῦ γεγονότος εἶναι ἐπιτυχία ὅλων. 
Εὐχαριστῶ ἐπίσης ὅλους πού ἐθελοντικά 
προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους καί ὅλους 
ἐκείνους, πού μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο 
μᾶς στηρίζουν. Θά τούς συναντήσετε καθ’ 
ὅλη τή διάρκεια τῆς  Ἐκθέσεως καί θά σᾶς 
ἐξυπηρετοῦν σέ κάτι πού θά θέλατε.

Ζητῶ συγγνώμη γιά τήν ταλαιπωρία 
πού δυνατό νά προκαλεῖται τίς μέρες αὐτές 
ἕνεκα τῆς χρήσεως τοῦ χώρου στάθμευσης. 
Ὅμως ἀπό σήμερα τά φῶτα εἶναι στραμμέ-
να στό Παραλίμνι, ὅπου πραγματοποιεῖται 
ἡ Ἔκθεση τοῦ Βιβλίου μέ τίς ποικίλες 
ἐκδηλώσεις, μία πολιτιστική ἐκδήλωση πού 
δέν γίνεται πουθενά ἀλλοῦ στήν Κύπρο. 
Σᾶς καλῶ ὅλους νά τήν ἐπισκεφθεῖτε καί 
νά συμμετάσχετε στίς ἐκδηλώσεις αὐτές.
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Χοροστατοῦντος τοῦ, ἐκ τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀντιοχείας, Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἀρκαδίας κ. Βασιλείου 
καί συχοροστατοῦντος τοῦ Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καί 
Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, τελέσθηκε ὁ 
Μέγας Ἑσπερινός, στόν πανηγυρίζοντα 
Μητροπολιτικό Ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Γεωρ- 
γίου Παραλιμνίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς 
Ἀνακομιδῆς τῶν σεπτῶν του λειψάνων. 

Στήν Ἑσπερινή Ἀκολουθία παρεβρέ-
θηκαν ὁ Δήμαρχος, ὁ Ἀντιδήμαρχος καί 
μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Παραλιμνίου, Βουλευτές τῆς ἐπαρχίας 
Ἀμμοχώστου, ὁ πρώην Ὑπουργός Ὑγείας, 
καθώς καί ὁ πρώην Δήμαρχος Παραλι-
μνίου, ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, 
Ἀστυνομικῶν καί Πολιτειακῶν Ἀρχῶν 
τῆς περιοχῆς καί πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι 

κατέκλυσαν κυριολεκτικά, τόσο τόν 
ἐσωτερικό, ὅσο καί τούς περιβάλλοντες 
χώρους τοῦ ναοῦ. 

Ἀμέσως μετά τήν ἀρτοκλασία ὁ Πανι-
ερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. 
Βασίλειος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀναστάσιου 
Πυρίλλη καί στήν συνέχεια τίμησε τόν 
ἐκλιπόντα ἀνακηρύσσοντάς τον σέ Μέγα 
Εὐεργέτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κων-
σταντίας, ἐπιδίδοντας στήν χήρα του τι-
μητικό δίπλωμα.

Ἀκολούθως ὁ Πανιερώτατος προσφώ-
νησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ἀρκαδίας κ. Βασίλειο, καλωσορίζοντάς 
τον καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν συμμετο-
χή του στίς ἐκδηλώσεις τῆς 3ης Διεθνοῦς 
Ἔκθεσης Βιβλίου καί στίς πανηγυρικές λα-
τρευτικές συνάξεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ 

Πανήγυρη Μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου

3 Νοεμβρίου 2014

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαδίας κ. Βασιλείου



Πνευματική Διακονία Τεῦχος 20ο96

ΓεΓονοτα

 

ναοῦ. Σέ ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης 
τοῦ δώρισε ἔνα ἐπιστήθιο ἐγκόλπιο μέ τήν 
μορφή τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωρ-
γίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐκ μέρους τοῦ 
ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μιλώντας στά ἑλ-
ληνικά, εὐχαρίστησε, τόσο τόν σεπτό Ποι-
μενάρχη τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας, 
ὅσο καί τήν ἐνορία τοῦ ἁγίου Γεωργίου, γιά 
τήν τιμή καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία τόν 
περιέβαλε καί ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου στέκεται πάντοτε στό πλευ-
ρό τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, στούς 
δύσκολους καιρούς, τόσο τούς παλαιότε-
ρους, ὅσο καί τώρα.

Εὐχαρίστησε, τέλος, ὅλο τόν κυπριακό 
λαό καί τήν Κυβέρνηση τοῦ τόπου γιά τήν 
βοήθεια καί τήν συμπαράσταση στήν δοκι-
μαζόμενη Μέση Ἀνατολή καί εὐχήθηκε «ὁ 
Θεός νά φυλάξει τήν Κύπρο καί νά φέρει 
σύντομα τήν ἐπανένωση τῶν δύο τμημά-
των αὐτοῦ τοῦ νησιοῦ ὑπό μία ἡγεσία».

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ 
περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς 
Εἰκόνας τοῦ ἁγίου Γεωργίου, στούς κεν- 
τρικούς δρόμους τοῦ Παραλιμνίου μέ 
ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί πληθωρική συμ-
μετοχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Σέ τέσσερα 
σημεῖα τῆς διαδρομῆς ὁ Σεβασμιώτατος 
ἀνέπεμψε δεήσεις. Τῆς περιφορᾶς παιάνιζε 
ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Παραλιμνίου, 
ἄγημα τοῦ στρατοῦ ἀπέδωσε τιμές, ἐνῶ 
μέλη τῶν προσκοπικῶν Συστημάτων Πα-
ραλιμνίου συνόδευαν τήν Εἰκόνα.

Τήν ἑπομένη τελέστηκε πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προϊστα-
μένου τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Αρκαδίας κ. Βασίλειου. Ἀμέσως μετά τό 
τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργί-
ας σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή καί 
πραγματοποιήθηκε μεγαλοπρεπής περι-
φορά τῆς εἰκόνας καί τῶν λειψάνων τοῦ 
ἁγίου πέριξ τοῦ ναοῦ.

Λουκᾶς Α. Παναγιώτου
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